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1 Introductie
De foetale en neonatale sterfte in Nederland gepaard gaande met de kwaliteit van zorg
in bredere zin, is een belangrijk actueel onderwerp in de media. Meerdere
onderzoeken, waaronder het Euro-Peristat-project,1 hebben aangetoond dat er in
Nederland een sterke daling is in foetale en neonatale sterfte. Toch staat Nederland
volgens cijfers uit 2010 slechts op de 13e plaats (van de 22 landen).1 Dit mede doordat
deze daling achter blijft op de rest van de Europese landen.1-2
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van zorg samenhangt met de
communicatie- en samenwerkingsvaardigheden binnen het team van zorgverleners.35 Binnen de perinatale zorg worden communicatie en samenwerking zelfs als
belangrijke risicofactoren beschouwd voor het falen van goede zorgverlening.6
Onderzoek toont aan dat bij 72% van de calamiteiten (overlijden, ernstige fysieke of
psychologische verwondingen) binnen de perinatale zorg, de hoofdoorzaak hiervan
geassocieerd is met een communicatiefout.7 Eerder uitgevoerde onderzoeken laten
ook zien dat teamtraining, debriefing en simulatie-gebaseerd leren een positief effect
hebben op de kwaliteit van zorg.3,8 Patiënttevredenheid geldt steeds meer als een
belangrijke indicator voor het meten van de kwaliteit van zorg.9,11 De meerderheid van
deze onderzoeken hebben echter betrekking tot algemeen klinische settingen of
chirurgische specialisaties. Onderzoek naar het implementeren van deze technieken,
in bijzonder het debriefen, om de kwaliteit van zorg binnen de perinatale zorg te
verbeteren ontbreekt nog.4,8
Het review literatuuronderzoek van Weaver et al11 heeft aangetoond dat teamtraining
en simulatie-gebaseerd leren binnen de gezondheidszorg leidt tot verbetering van
communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. Teamtraining heeft hierdoor mogelijk
een positieve invloed op de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg.3,7,11 De
combinatie van teamtraining en simulatie-gebaseerd leren leidt volgens onderzoek van
Riley et al7 tot een verbetering van 37% ten aanzien van perinatale schade. Met
simulatie-gebaseerd leren kan men oefenen in een veilige, bekende omgeving.3-4,7-8
Een van de meest cruciale componenten bij simulatie-gebaseerde teamtrainingen is
debriefen.4,12-13 Debriefen vergroot immers het effectief leren van vaardigheden.4,14
Een begeleide discussie in een veilige omgeving is de essentie van een debriefing. De
veilige omgeving bevordert het reflecteren en het geven van feedback. 4 Debriefen
gebeurt doelgericht en bestaat uit drie hoofdonderwerpen namelijk: sterke punten,
verbeterpunten en strategieën voor verbetering.12,14-15
Ontbrekend onderzoek naar het effect van debriefing in de praktijk was de aanzet voor
deze studie. In samenwerking met MediRisk en VvAA is er in het regionaal consortium
Zuidoost Brabant een onderzoek opgestart waarbij gekeken wordt naar het effect van
continue reflectie (debriefing), aan de hand van een debriefingsformulier (bijlage 2), op
de kwaliteit van zorg. Hierbij zullen de drie hoofdonderwerpen van een debriefing
centraal staan en wordt de nadruk gelegd op samenwerking en communicatie binnen
het team van zorgverleners.
Het doel van deze implementatie studie is het verbeteren van de kwaliteit van de
geboortezorg
door
het
optimaliseren
van
de
communicatieen
samenwerkingsvaardigheden van het team van zorgverleners middels debriefen. Om
het effect van debriefing op de kwaliteit van zorg te meten wordt er een vergelijking
gemaakt tussen de patiënt gerapporteerde kwaliteit van zorg vóór en na de
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implementatie van het debriefingsformulier. Daarnaast wordt de samenwerking tussen
zorgverleners en het veiligheidsklimaat op de werkvloer geëvalueerd vóór en na de
implementatie. De hypothese is dat de patiënt gerapporteerde kwaliteit van zorg
verbeterd door na iedere partus te debriefen met het team van zorgverleners en
patiënten. Hierbij aansluitend wordt verwacht dat debriefing leidt tot een betere
samenwerking tussen zorgverleners en een beter veiligheidsklimaat op de werkvloer.
2 Methode
De implementatiestudie bestaat uit verschillende fasen. De voorbereidende
validatiefase (fase 1) en de pilot (fase 2-4) vonden plaats in VSV Veldhoven. Na
validatie- en pilotfase wordt het debriefingsformulier verder verspreid in de VSV’s van
het regionaal consortium Zuidoost Brabant (fase 5). Tot slot wordt in fase 6 de
eindevaluatie uitgevoerd. Het doel is om uiteindelijk het debriefingsformulier in alle
VSV’s van het regionaal consortium succesvol te implementeren. De methoden van
deze implementatiestudie worden hieronder per fase besproken.
2.1
Fase 1: Validatie – december 2016-februari 2017
Alle VSV’s die meegedaan hebben met de transmurale teamtrainingen in het regionaal
consortium verloskunde Zuidoost Brabant in 2012-2013 kregen het aanbod om ook
het debriefingsformulier te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit werd eerst bij
één VSV gedaan, namelijk Veldhoven, waarna een concreet plan opgesteld is en
bekeken werd hoe het debriefingsformulier in de praktijk geïmplementeerd kon
worden. Vervolgens werd dit uitgebreid naar de andere VSV’s die meegedaan hebben
met de teamtrainingen. Per VSV is er bekeken hoe het debriefingsformulier in de
praktijk geïmplementeerd kon worden.
MediRisk heeft de vertaalde versie van het debriefingsformulier van de ‘American
Congress of Obstetricians and Gynaecologists’ aangeleverd. De onderzoekers
hebben het simulatiecentrum Medsim benaderd om feedback te krijgen over het
formulier tijdens enkele simulatietrainingen. Tijdens deze simulatietrainingen werd
geobserveerd hoe het debriefingsformulier gebruikt werd. Vervolgens is er een eerste
ronde aanpassingen gemaakt van het debriefingsformulier. De onderzoekers hebben
meermaals deelgenomen aan trainingen om te oefenen met het debriefingsformulier
en het gebruik van het debriefingsformulier te observeren. Daarnaast werd er bij iedere
training feedback verzameld aan de hand van gesprekken met medische trainers,
communicatietrainers en deelnemers van de simulatie-gebaseerde teamtrainingen.
Uiteindelijk is het huidige debriefingsformulier (bijlage 2) tot stand gekomen. De
stapsgewijze aanpassingen van het debriefingsformulier zijn beschreven in bijlage 1.
2.2
Fase 2: Voormetingen en implementeren – februari-april 2017
Na aanpassing van het debriefingsformulier op basis van de verkregen feedback
tijdens de simulatietrainingen, is er gestart met de voormetingen en de voorbereiding
op de implementatie van het debriefingsformulier. Er is een werkgroep opgericht met
een vertegenwoordiger per groep zorgverleners.
De voormetingen zijn in maart uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst bij
zowel zorgverleners (1e en 2e lijn) als patiënten. De vragenlijst voor zorgverleners
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bestond uit een combinatie van twee vragenlijsten: de Obstetric Collaboration
Questionnaire (OCQ) en twee domeinen (Teamwork Climate en Safety Climate) van
de Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-NL).16 Deze vragenlijsten (zie bijlage 5 en 6)
zijn bedoeld om de samenwerking tussen de zorgverleners en het veiligheidsklimaat
op de werkvloer te meten.
De patiënten hebben de Pregnancy & Childbirth Questionnaire9 toegestuurd gekregen
omde kwaliteit van zorg vanuit het patiëntperspectief te meten. Deze vragenlijst
(bijlage 4) is gevalideerd op zes weken postpartum en bestaat uit drie subschalen:
bejegening tijdens de zwangerschap, educatieve informatie tijdens de zwangerschap
en bejegening tijdens de bevalling.
Na het uitvoeren van de voormetingen hebben de onderzoekers in maart en april
presentaties gehouden over het debriefingsproject tijdens een VSV-bijeenkomst en
verschillende bijeenkomsten op de afdeling, om alle betrokken zorgverleners te
informeren over het debriefingsproject. Na de bijeenkomsten is per email de informatie
toegestuurd naar alle zorgverleners uit de 1e en 2e lijn van VSV Veldhoven, alsmede
de contactpersonen van de kraamzorgorganisaties.
Bij deze presentatie zijn er ook videofilmpjes getoond over hoe het debriefingsformulier
gebruikt kan worden, om bij de presentatie te discussiëren over hoe het
debriefingsformulier wel en niet gebruikt dient te worden.
Na het uitvoeren van presentaties met de uitleg over het project en de voormetingen
is de implementatie van het debriefingsformulier gestart begin mei 2017.
2.3
Fase 3: Met patiënt debriefen – mei 2017
Gezien de positieve ervaringen met het debriefen met zowel zorgverleners als
patiënten in het Ter Gooi ziekenhuis heeft de werkgroep besloten om na twee weken
oefenen met de debriefing zonder patiënt, over te gaan tot het debriefing mét patiënten.
Midden mei is het debriefen met patiënten gestart.
2.4
Fase 4: Tussentijdse evaluatie – september-oktober 2017
In september is er een evaluatiemeting uitgezet bij de zorgverleners in VSV Veldhoven
aan de hand van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestond uit een combinatie
van open en gesloten vragen over het debriefen (bijlage 7) en een herhaling van de
vragenlijsten (bijlage 5 en 6) zoals eerder afgenomen bij de voormeting. Na een week
is er een reminder verstuurd naar alle zorgverleners die de vragenlijst nog niet hadden
ingevuld en werd een responspercentage van 33% behaald.
Ten tijde van de tussentijdse evaluatie waren er behalve positieve trends geen
significante veranderingen te objectiveren ten aanzien van veiligheidsklimaat en
ervaren samenwerking door zorgverleners Over het algemeen rapporteerden de
zorgverleners wel een toegevoegde waarde van het debriefen maar werd het debriefen
nog niet routinematig toegepast. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk realiseerbaar om
het hele team bij elkaar te krijgen vanwege drukke diensten en het tijdstip van de
partus. De uitgebreide resultaten zijn weergegeven in bijlage 9.
Met de werkgroep zijn er enkele aanpassingen gemaakt op basis van de gegeven
feedback en resultaten. Ten eerste is afgesproken om voortaan direct na de partus te
debriefen, voordat de zorgverleners de kamer verlaten. Daarnaast wordt er gevraagd
aan de zorgverleners om voortaan een notitie in het EPD (HIX) te maken van de
debriefing en zijn er zakkaartjes (bijlage 3) gemaakt van het debriefingsformulier voor
alle zorgverleners van de 1e en 2e lijn. De resultaten van de tussentijdse evaluatie en
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de hierop volgende aanpassingen zijn aan de hand van presentaties en berichten in
de nieuwsbrief (zie bijlage 12) teruggekoppeld aan de zorgverleners.
2.5
Fase 5: Introductie en opstart andere VSV’s – September 2017
Vanaf september 2017 is het debriefingsproject uitgebreid naar meer VSV’s. De
onderzoekers zijn bij de vier overige VSV’s (Helmond, Den Bosch, Eindhoven en
Uden) die ook deelgenomen hadden aan de teamtrainingen, langsgegaan om het
debriefingsproject te introduceren aan de hand van een presentatie. VSV Geldrop
heeft eerder ook niet meegedaan aan de teamtrainingen en geeft aan dat zij VSV
Eindhoven zullen volgen na de beoogde fusie.
In ieder VSV is een werkgroep opgericht voor de organisatie van de implementatie van
het debriefingsformulier. VSV Helmond is in oktober gestart, na de in september
uitgevoerde voormeting bij de zorgverleners van de tweede lijn. De voormeting
bestond uit een combinatie van de Obstetric Collaboration Questionnaire (OCQ) en
twee domeinen van de Nederlandse versie van de Safety Attitudes Questionnaire
(SAQ-NL).16 Zie bijlage 5 en 6. In november is VSV Den Bosch gestart met het
debriefen waarna VSV Uden en Eindhoven in december zijn gestart. Bij alle vier de
VSV’s zijn alleen de zorgverleners geëvalueerd.
2.6
Fase 6: Eindevaluatie – januari 2018
Bij de eindevaluatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
VSV’s.
2.6.1 Eindevaluatie VSV Veldhoven
In januari heeft de eindevaluatie van de implementatiestudie van het debriefingsproject
bij zorgverleners en patiënten plaatsgevonden. Deze eindevaluatie is uitgevoerd aan
de hand van een online vragenlijst. Deze vragenlijst (bijlage 5, 6 en 7) bestond uit een
combinatie van open en gesloten vragen over het debriefen en een herhaling van de
eerder afgenomen vragenlijsten bij de voormeting en de tussentijdse evaluatiemeting:
de Obstetric Collaboration Questionnaire (OCQ) en twee domeinen van de
Nederlandse versie van de Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-NL).16 Na een week
is er een herinnering verstuurd naar alle zorgverleners die de vragenlijst nog niet
hadden ingevuld.
De patiënten hebben, zoals bij de voormeting, een vragenlijst gekregen op basis van
de Pregnancy and Childbirth Questionnaire (PCQ) om de kwaliteit van zorg te meten. 9
Deze vragenlijst (bijlage 4) is zes weken postpartum per email verstuurd naar alle
Nederlandstalige vrouwen waarbij er geen sprake was van perinatale sterfte of een
postpartum overplaatsing, die in het MMC te Veldhoven bevallen zijn in de periode van
13 november t/m 22 december 2017. Een week na het versturen van de vragenlijsten
is er een herinnering verstuurd naar alle vrouwen die de vragenlijst nog niet ingevuld
hadden.
Naast een online vragenlijst zijn er ook twee steekproeven van twee afzonderlijke
periodes van zeven aaneengesloten dagen (maandag t/m zondag) uitgevoerd in
januari 2018. Dit om na te gaan hoe vaak er daadwerkelijk een debriefing gehouden is
na een partus. Het overdrachtsformulier en het EPD (HIX) werden als eerste
nagekeken op aanwezigheid van een notitie van de debriefing. Indien er geen notitie
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gevonden werd zijn de betrokken zorgverleners mondeling of per email benaderd.
Wanneer er sprake was van het niet uitvoeren van een debriefing werd gevraagd wat
hiervoor de reden was.
2.6.2 Eindevaluatie overige VSV’s
Voor de eindevaluatie van de zorgverleners van de overige VSV’s is er bij VSV
Helmond en VSV Den Bosch ook gebruik gemaakt van een online vragenlijst (bijlage
5, 6 en 7) bestaande uit een combinatie van open en gesloten vragen over het
debriefen en bestaande vragenlijsten zoals de Obstetric Collaboration Questionnaire
(OCQ) en twee dimensies van de Nederlandse versie van de Safety Attitudes
Questionnaire (SAQ-NL).16 Bij VSV Den Bosch zijn de verpleegkundigen niet
meegenomen voor de eindevaluatie vanwege privacy reglementen in het ziekenhuis
rondom het verspreiden van emailadressen.
Aangezien VSV Uden en VSV Eindhoven ten tijde van de eindevaluatie nog maar net
gestart waren met de implementatie van het debriefingsformulier zijn alleen de open
en gesloten vragen over het debriefen gebruikt voor de eindevaluatie (zie bijlage 8). In
VSV Uden zijn deze vragen ingevuld door een vertegenwoordiger die het namens de
afdeling of verloskundigenpraktijk invult. In VSV Eindhoven heeft de contactpersoon
van de werkgroep debriefing de vragenlijst ingevuld als vertegenwoordiger van de
gehele werkgroep.
De statistische analyses van deze studie worden uitgevoerd met behulp van SPSSsoftware. Er wordt gebruik gemaakt van een 5-punts Likertschaal om de afhankelijke
variabelen te meten. De aard van verdeeldheid van alle data is nagekeken aan de
hand van de Skewness en Kurtosis waardes. Hierbij zijn ook histogrammen gemaakt.
Normaal verdeelde data worden uitgedrukt in gemiddelde en standaardafwijking. Nietnormaal verdeelde data worden uitgedrukt in interkwartielafstand en mediaan. Pwaarden <0.05 worden beschouwd als statistisch significant. De ongepaarde Student
t-toets wordt gebruikt voor normaal verdeelde data van twee onafhankelijke groepen
(pariteit, verschillen in scores PCQ vragenlijst). De Mann-Whitney U test, een nonparametrische test van twee onafhankelijke groepen, wordt gebruikt bij onafhankelijke,
niet-normaal verdeelde data (verschillen in vragenlijst scores OCQ en SAQ-NL).
Daarnaast is er bij de analyse van twee of meer groepen gebruik gemaakt van de One
way analysis of variance (ANOVA) test. Voor de analyse van categorische
uitkomstvariabelen van onafhankelijke groepen is de X2-toets gebruikt (spontante
partus, inleiding, kunstverlossing, sectio caesarea en epidurale pijnstilling).
Meervoudig testen is gecorrigeerd met de Bonferroni correctie post hoc test
(significantieniveau alfa/aantal items).
Deze implementatiestudie is niet WMO-plichtig omdat er geen sprake is van
“onderwerpen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een
bepaalde gedragswijze”. In deze studie vindt geen randomisatie plaats. Er wordt geen
interventie uitgevoerd, bijgevolg is er ook geen belasting of risico voor de zorgverleners
en patiënten. Concluderend is er geen METC-goedkeuring nodig.
3 Resultaten
De resultaten worden hieronder per VSV afzonderlijk besproken.
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3.1
VSV Veldhoven – Eindevaluatie
In VSV Veldhoven zijn zowel de zorgverleners als de patiënten betrokken bij de
evaluatie.
3.1.1 Zorgverleners
De online vragenlijst is per email naar 177 zorgverleners van VSV Veldhoven verstuurd
(zie tabel 1), met responspercentages variërend van 20-51%.
Tabel 1. Aantal responsen per type zorgverlener in de verschillende samples in
VSV Veldhoven

Type zorgverlener

Sample I (n=89)
Voormeting

Sample II (n=57)
Tussenmeting

Sample III (n=37)
Nameting

n respons (%)

n respons (%)

n respons (%)

1e lijns verloskundigen
Verpleegkundigen
Klinisch verloskundigen
Arts-assistenten
Gynaecologen

27 (49,1)
33 (42,3)
9 (64,3)
10 (83,3)
10 (58,8)

16 (29,1)
21 (26,9)
5 (35,7)
5 (41,7)
7 (41,2)

5 (9,1)
15 (19,5)
4 (26,7)
6 (50,0)
7 (38,9)

Totaal respons

89 (50,6)

57 (33,0)

37 (20,1)

Om de ervaren samenwerking tussen verloskundige zorgverleners te meten is de
Obstetric Collaboration Questionnaire (OCQ) afgenomen voorafgaand aan het
debriefingsproject, bij de tussenevaluatie in oktober 2017 en bij de eindevaluatie in
januari 2018. In Figuur 1 en tabel 2 worden de gemiddelde OCQ scores gepresenteerd.
De totaalscore is een optelsom van zowel de subschaal over samenwerking binnen de
lijn als de subschaal lijn overstijgende samenwerking. Er zijn positieve trends maar
geen statistisch significante verschillen objectiveerbaar
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Tabel 2. Mean (SD) totaalscores en subschaalscores van de OCQ voor (sample I) en
na (sample II) de implementatie van het debriefen in VSV Veldhoven

Schalen
OCQ-totaal
Samenwerking binnen de lijn
Lijn overstijgende samenwerking

Sample I (n=89)
Voormeting
Mean (SD)
32,29 (3,05)
14,93 (1,67)
17,33 (2,25)

Sample II (n=37)
Nameting
Mean (SD)
33,30 (3,05)
15,43 (1,94)
17,86 (1,92)

P
0,09
0,10
0,26

*Significantieniveau alfa = 0,0167 (na Bonferroni correctie: alfa =0,05/3)

Om het veiligheidsklimaat op de afdeling/werkvloer te meten zijn twee domeinen van
de Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-NL) afgenomen voorafgaand aan het
debriefingsproject, bij de tussenevaluatie in oktober 2017 en bij de eindevaluatie in
januari 2018. In tabel 3 en Figuur 2 worden de gemiddelde SAQ-scores gepresenteerd.
De totaalscore is een optelsom van zowel de subschaal Teamwork Climate als de
subschaal Safety Climate. Vergeleken met de voormeting zijn bij de nameting bij alle
groepen zorgverleners significant hogere scores waarneembaar.
Tabel 3. Mean (SD) totaalscores en subschaalscores van de SAQ voor (sample I) en
na (sample II) de implementatie van het debriefen in VSV Veldhoven

Schalen
SAQ-NL totaal
Teamwork Climate
Safety Climate

Sample I (n=89)
Voormeting
Mean (SD)
45,53 (3,55)
21,47 (1,73)
24,06 (2,22)

Sample II (n=37)
Nameting
Mean (SD)
49,09 (3,31)
22,97 (1,99)
26,13 (1,96)

P
<0,01*
<0,01*
<0,01*

*Significantieniveau alfa = 0,0167 (na Bonferroni correctie: alfa =0,05/3)

Tijdens de steekproeven in januari-februari 2018 zijn er 64 partus geweest. Het
succespercentage debriefing bij vaginale partus was 59,6%. Bij sectio’s caesarea was
dit slechts 29,4%.
Deze steekproeven laten een hoger percentage debriefings na vaginale partus zien
ten opzichte van de vorige steekproef in juli 2017 (totaal percentage debriefing 42%).
Het percentage debriefings na een sectio caesarea is ongeveer gelijk gebleven.
Uit de open vragen (zie bijlage 10) kunnen we afleiden dat de meerderheid van de
zorgverleners ervan overtuigd is dat het debriefen na de partus positieve effecten heeft
op de ervaren geboortezorg bij ouders. Ook zorgverleners zelf ervaren positieve
-8-

effecten van het debriefen. Meteen na de partus debriefen leidt tot een hoger
succespercentage. Ondanks de aanpassingen ten aanzien van de tussentijdse
evaluatie blijft het automatisme ontbreken. In de praktijk blijft het moeilijk realiseerbaar
om het hele team bij elkaar te krijgen vanwege drukke diensten en het tijdstip waarop
de partus plaatsvindt. Mogelijke verbeterpunten die aangegeven werden door de
zorgverleners is het afspreken van een verantwoordelijke (bijvoorbeeld
verpleegkundige) en het accepteren dat niet iedereen altijd aanwezig is bij het
debriefen.
Zorgverleners zijn meer en meer overtuigd van de toegevoegde waarde van debriefen
voor zowel ouders (84% bij eindevaluatie ten opzichte van 65% ten tijde van de
tussentijdse evaluatie) als voor het team van zorgverleners (76% ten opzichte van 61%
ten tijde van de tussentijdse evaluatie). Voor 5% van de zorgverleners heeft het
debriefen geen toegevoegde waarde voor zorgverleners. Ongeveer tweederde van de
zorgverleners geeft aan dat debriefen een positieve invloed heeft op rolverdeling en
leiderschap in de teams van zorgverleners. Hierbij antwoord 24% neutraal en 14% is
het hiermee niet eens. Het debriefen draagt volgens 73% van de zorgverleners bij aan
betere communicatie Betere situatiebewustzijn wordt genoemd door 78% van de
zorgverleners en bijdrage aan betere samenwerking wordt genoemd door 68% van de
zorgverleners.
Volgens 19 zorgverleners (51%) leidt het nieuwe tijdstip (meteen na de partus) van
debriefen tot een hoger succespercentage. Echter, 16% (n=6) is het hiermee niet eens
en 11 zorgverleners (30%) hebben een neutrale mening. Er is één zorgverlener dat
deze vraag niet heeft beantwoord. Ongeveer de helft van de zorgverleners (49%;
n=18) is van mening dat meteen na de partus het beste tijdstip is om te debriefen. De
overige zorgverleners geven andere mogelijkheden aan zoals na het sacred hour of
vooraleer ouders met ontslag gaan.
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De zorgverleners hebben de vraag gekregen om een percentage te schatten van hoe
vaak het lukt om te debriefen met het team en de ouders. Het slagingspercentage van
debriefing bij een vaginale partus werd geschat op 46% en bij een sectio caesarea op
19%. Ten tijde van de tussentijdse evaluatie bedroeg het geschatte
slagingspercentage van debriefing bij een vaginale partus 37% en bij een sectio
caesarea 13%. In bovenstaande figuren (figuur 3 en 4) is een overzicht weergegeven
van de schattingen van slagingspercentage debriefing bij zowel een vaginale partus
als een sectio caesarea ten tijde van de nameting.
3.1.2 Patiënten
Tijdens de nameting (sample II), in de periode van 13 november t/m 22 december
2017, zijn er 217 patiënten bevallen waarvan er 169 in aanmerking kwamen voor de
nameting en 95 patiënten de vragenlijst ook daadwerkelijk hebben ingevuld. Niet
Nederlandstalige patiënten (n=22), postpartum overgeplaatste patiënten (n=1) en
patiënten waarbij er sprake was van perinatale sterfte (n=3) werden niet geïncludeerd.
Daarnaast was er bij 30 patiënten geen emailadres bekend.
In onderstaande tabel (tabel 4) worden de karakteristieken weergegeven van patiënten
die de vragenlijst ingevuld hebben tijdens de voor- en nameting. De twee groepen zijn
vergelijkbaar met elkaar, er zijn geen significante verschillen tussen de twee groepen.
De mediaan voor het tijdstip van het invullen van de vragenlijst was in beide groepen
6 weken postpartum. Hierbij was de mediane amenorroeduur bij de partus in beide
groepen 39 weken. De resultaten van sample I en sample II mogen met elkaar
vergeleken worden.
Tabel 4. Karakteristieken patiëntengroepen in VSV Veldhoven die 6
weken postpartum de PCQ vragenlijst hebben ingevuld, voor (sample I)
en na (sample II) implementatie van het debriefingsformulier
Sample I (n=114)
Voormeting
n (%)
Mediaan

Karakteristieken

Sample II (n=95)
Nameting
n (%)
Mediaan

Aantal weken postpartum bij
invullen vragenlijst

6,0

6,0

Amenorroeduur (weken) bij
partus
Pariteit
Nullipara

39,0

39,0

Multipara

P
X2

61
(53,5)
53
(46,5)

48
(50,5)
47
(49,5)

41
(36,0)
31
(27,2)
8 (7,0)
34
(29,8)

40
(42,1)
28
(29,5)
6 (6,3)
21
(22,1)

0,36

69
(60,5)

54
(56,8)

0,59

Modus partus
Spontaan
Inleiding
Kunstverlossing
Sectio caesarea

Pijnstilling (epiduraal)

0,72
0,84
0,21

Significantieniveau alfa = 0,05

De mean (SD) scores zoals weergegeven in tabel 5 laten geen significante verschillen
zien bij vergelijking van de PCQ totaalscore tussen de voor- en nameting. Ook op
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subschaal niveau worden er, ondanks positieve trends, geen significante verschillen
gezien.
Tabel 5. Mean (SD) scores en verschil in mean scores (∆) met 95% CI van de PCQ totaalscore
en zijn 3 subschalen voor (sample I) en na (sample II) implementatie van het
debriefingsformulier in VSV Veldhoven
Sample I
(n=114)
Voormeting
Mean (SD)
105,27 (11,92)

Sample II
(n=95)
Nameting
Mean (SD)
107,88 (10,66)

Zwangerschap bejegening (11 items)

47,31 (5,87)

48,49 (5,49)

Zwangerschap informatievoorziening (7
items)
Bejegening tijdens de bevalling (7 items)

28,36 (4,08)

29,41 (3,90)

29,16 (4,61)

29,97 (3,88)

Schalen
PCQ totaal (25 items)

∆(95% CI)
-2,61 (-5,920,70)
-1,18 (-2,830,46)
-1,05 (-2,170,07)
-0,81 (-2,030,41)

P
0,12
0,16
0,07
0,19

Significantieniveau alfa = 0,0125 (na Bonferroni correctie: alfa =0,05/4)
CI, Confidence Interval.

De mean (SD) scores voor het tevredenheidscijfer (op een schaal van 1 tot 10 waarbij
1=helemaal niet tevreden en 10=heel erg tevreden) van de ervaren verloskundige zorg
tijdens de zwangerschap in sample I (n=108) en sample II (n=88) zijn respectievelijk
8,53 (1,07) en 8,53 (1,16). De mean (SD) scores voor het tevredenheidscijfer van de
ervaren zorg tijdens de bevalling in sample I (n=108) en sample II (n=88) zijn
respectievelijk 8,49 (1,43) en 8,65 (1,22). Er worden geen significante verschillen
gevonden tussen voor- en nameting.
3.2
VSV Helmond
De vragenlijst is per email
naar 47 zorgverleners van
VSV Helmond verstuurd (zie
tabel
5),
met
een
responspercentage
van
68,1% bij de voormeting en
40,4% bij de nameting.

Tabel 6. Aantal responsen per type zorgverlener in VSV Helmond
voor (sample I) en na (sample II) implementatie van het
debriefingsformulier

Type zorgverlener
Verpleegkundigen
Klinisch verloskundigen
Gynaecologen
Totaal respons
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Sample I (n=32)
Voormeting
n respons (%)
17 (54,8)
9 (100)
6 (85,7)

Sample II (n=19)
Nameting
n respons (%)
9 (29,0)
4 (44,4)
6 (85,7)

32 (68,1)

19 (40,4)

In Figuur 5 en tabel 7 worden de gemiddelde totaalscore van de Obstetric
Collaboration Questionnaire (OCQ) gepresenteerd van de voor- en nameting. De
totaalscore is een optelsom van zowel de subschaal over samenwerking binnen de lijn
als de subschaal lijnoverstijgende samenwerking. In twee alle groepen, met
uitzondering van de gynaecologen, is er een lagere score gezien tijdens de nameting.
Dit is niet significant.
Tabel 7. Mean (SD) totaalscores en subschaalscores van de OCQ voor (sample I) en
na (sample II) de implementatie van het debriefen in VSV Helmond

Schalen
OCQ-totaal
Samenwerking binnen de lijn
Lijn overstijgende samenwerking

Sample I (n=89)
Voormeting
Mean (SD)
32,81 (3,14)
15,34 (1,38)
17,47 (2,44)

Sample II (n=37)
Nameting
Mean (SD)
32,16 (3,23
15,37 (1,86)
16,79 (1,99)

P
0,50
0,77
0,67

*Significantieniveau alfa = 0,0167 (na Bonferroni correctie: alfa =0,05/3)

Tabel 8 en Figuur 6 presenteren de gemiddelde voor- en nameting scores van de
Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-NL) om het veiligheidsklimaat op de afdeling te
evalueren. De totaalscore is een optelsom van zowel de subschaal Teamwork Climate
en de subschaal Safety Climate. Er is een hogere score waarneembaar bij de
gynaecologen en verpleegkundigen. Bij de klinische verloskundigen is er geen
verschil.
Tabel 8. Mean (SD) totaalscores en subschaalscores van de SAQ voor (sample I) en
na (sample II) de implementatie van het debriefen in VSV Veldhoven

Schalen
SAQ-NL totaal
Teamwork Climate
Safety Climate

Sample I (n=89)
Voormeting
Mean (SD)
45,22 (3,60)
21,28 (2,16)
23,94 (2,44)

*Significantieniveau alfa = 0,0167 (na Bonferroni correctie: alfa =0,05/3)
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Sample II (n=37)
Nameting
Mean (SD)
48,37 (3,45)
22,74 (2,02)
25,63 (1,86)

P
<0,01*
<0,01*
<0,01*

In tabel 7 en 8 worden de mean (SD) waardes weergegeven van de OCQ totaal en
SAQ-NL totaal met bijhorende subschalen. De mean (SD) scores van de OCQ totaal
en de subschalen laten geen significante verbetering zien bij vergelijking van sample
I, voor de implementatie van het debriefingsformulier en sample II na de implementatie
van het debriefingsformulier. Er is wel sprake van een significante verbetering bij
vergelijking van de mean (SD) scores in sample I en sample II van de SAQ-NL en de
subschalen.
Uit de open vragen (zie bijlage 11) kunnen we afleiden dat de meerderheid van de
zorgverleners overtuigd is van de toegevoegde waarde van debriefen na iedere partus
voor zowel ouders als zorgverleners. Meteen na de partus debriefen wordt ervaren als
het meest haalbare tijdstip. De belangrijkste oorzaak voor het niet uitvoeren van een
debriefing is de drukte op de verloskamers. Mogelijke verbeterpunten die worden
aangegeven zijn het aanwerven van meer personeel en het debriefen een vast
onderdeel maken van de partus zodat het meer een routine wordt.
Voor de meerderheid van de zorgverleners is het doel van debriefen duidelijk.
Ongeveer 80% van de zorgverleners (n=15) is overtuigd van de toegevoegde waarde
van debriefen voor ouders, de overige zorgverleners (n=4) antwoorden neutraal. Naast
toegevoegde waarde voor ouders is er volgens 16 zorgverleners (84%) sprake van
een toegevoegde waarde voor zorgverleners. Slechts 3 zorgverleners
(16%)antwoorden neutraal. Het debriefen draagt volgens 16 zorgverleners (84%) bij
aan een betere situatiebewustzijn van zorgverleners. Beter communicatie wordt
genoemd door 16 zorgverleners (84%) en bijdrage aan betere samenwerking wordt
door 13 zorgverleners (69%).
Debriefen meteen na de partus is volgens 53% van de zorgverleners het meest
haalbare tijdstip.
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We hebben de zorgverleners gevraagd om een percentage te schatten van hoe vaak
het lukt om te debriefen met het team en de ouders. Het slagingspercentage van
debriefing bij een vaginale partus werd geschat op 69% en bij een sectio caesarea op
40%. In onderstaande figuren (figuur 7 en 8) is een overzicht weergegeven van de
schattingen van slagingspercentage debriefing, apart voor zowel een vaginale partus
als een sectio caesarea.

3.3
VSV Den Bosch
De online vragenlijst voor de eindevaluatie is per email naar 116 zorgverleners van
VSV Den Bosch verstuurd (77 eerstelijns verloskundigen, 16 klinisch verloskundigen,
10 arts-assistenten gynaecologie en 13 gynaecologen). Van 23 zorgverleners is de
vragenlijst volledig ingevuld ontvangen (responspercentage 20%), hierbij waren
slechts 4 respondenten werkzaam in de tweede lijn. Vanwege het zeer lage
responspercentage, vanuit de tweede lijn, worden de data als niet representatief
beschouwd.
De mean (SD) scores van de gemiddelde OCQ totaalscore is 37,7 (3,4). De mean (SD)
scores van de subschaal samenwerking binnen de lijn en subschaal lijnoverstijgende
samenwerking zijn respectievelijk 16,5 (2,4) en 19,9 (2,7). De mean (SD) scores van
de gemiddelde SAQ-NL totaalscore is 55,4 (5,0). Hierbij zijn de mean (SD) scores van
de subschaal Teamwork Climate en Safety Climate respectievelijk 26,1 (2,4) en 29,3
(2,8).
Uit de open vragen (zie bijlage 12) kunnen we afleiden dat er duidelijke voordelen
gezien worden van het debriefen na de partus zowel voor ouders als zorgverleners.
De meerderheid is van mening dat na het sacred hour debriefen het meest haalbare
tijdstip is. Drukte op de afdeling is de belangrijkste oorzaak voor het niet uitvoeren van
een debriefing. Routine vorming van debriefen en een vast tijdstip afspreken tijdens
de partus zouden hiervoor mogelijks een oplossing bieden.
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3.4
VSV Uden
In VSV Uden hebben 3 van de 8 vertegenwoordigers de evaluatievragen ingevuld
vanwege de korte periode tussen de implementatie van het debriefingsformulier en de
eindevaluatie. Deze antwoorden zijn kwalitatief geanalyseerd.
Uit de verzamelde antwoorden bleek dat het doel van het debriefen voor de
meerderheid van de zorgverleners duidelijk is. De toegevoegde waarde van het
debriefen voor zorgverleners is echter nog niet duidelijk volgens de zorgverleners uit
de 2e lijn omdat het debriefen mogelijks nog te weinig gedaan wordt. Volgens de 1e lijn
verloskundigen is er wel een duidelijke toegevoegde waarde voor zorgverleners. Er
wordt door de 1e lijns verloskundigen geschat dat bij 10-20% van de partus gedebrieft
wordt. Dit percentage is volgens de 2e lijn 5-10% na een vaginale partus en 0% bij een
sectio caesarea.
3.5
VSV Eindhoven
De vragenlijst (zie bijlage 10) voor de eindevaluatie is verstuurd naar de
hoofdverantwoordelijke (klinisch verloskundige) van de werkgroep debriefing.
Het doel van het debriefen na iedere partus is voor de meerderheid niet duidelijk. De
redenen hiervoor worden niet aangegeven. Desondanks is de werkgroep wel van
mening dat de toegevoegde waarde van het debriefen voor zorgverleners duidelijk is.
Daarnaast is de werkgroep van mening dat het debriefen bijdraagt aan betere
communicatie, samenwerking en situatiebewustzijn. Het effect op de besluitvorming is
nog niet duidelijk. Het percentage debriefen na een vaginale partus wordt op 10%
geschat, na een sectio caesarea op 1%.
4 Discussie
Het doel van deze implementatie studie is het verbeteren van de kwaliteit van de
geboortezorg
door
het
optimaliseren
van
de
communicatieen
samenwerkingsvaardigheden van het team van zorgverleners aan de hand van de
implementatie van het debriefingsformulier.
De resultaten van deze studie laten een positieve trend maar geen significante
verbetering zien in de door ouders ervaren kwaliteit van geboortezorg. Wanneer er
gekeken wordt naar het tevredenheidscijfer van de ervaren verloskundige zorg ten
aanzien van de zwangerschap en de bevalling zien we eveneens een positieve trend
maar geen significante verbetering. Dit is mogelijk te verklaren vanwege een
plafondeffect.
De ervaren samenwerking in het team van zorgverleners laat eveneens wel positieve
trends maar geen significante verbeteringen zien sinds het debriefen. De resultaten
van de studie laten wel een significante verbetering (zowel op subschaalniveau
(Teamwork Climate en Safety Climate) als op totaalniveau) zien bij beide VSV’s in het
ervaren veiligheidsklimaat op de werkvloer. Vanwege het slechte responspercentage
in VSV Den Bosch worden de resultaten als niet representatief en bijgevolg niet
bruikbaar beschouwd.
De resultaten van de steekproeven in VSV Veldhoven laten een hoger percentage
debriefings na een vaginale partus zien ten opzichte van de vorige steekproef. Een
mogelijke verklaring hiervoor is de indiensttreding van nieuwe assistenten op de
verloskamers. Zij worden vanaf dag één opgeleid om na iedere partus te debriefen,
waarbij het debriefen voor hun een vast onderdeel vormt van de partus. Alle vijf de
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VSV’s geven eenduidig aan dat volgenden redenen: een drukke dienst, het tijdstip
waarop de partus plaatsvindt en het gebrek aan routine dé hoofdredenen zijn voor het
niet uitvoeren van een debriefing na een vaginale partus. Het percentage debriefings
na een sectio caesarea in VSV Veldhoven is ongeveer gelijk gebleven. Volgens de
betrokken arts-assistenten is het bij primaire sectio’s caesarea voornamelijk te wijten
aan het gebrek van routine. Bovendien is het uitvoeren van een debriefing op de
operatiekamer of recovery logistiek bijna onmogelijk.
In VSV Uden en VSV Eindhoven is de implementatie van het debriefingsformulier nog
te pril waardoor er een groot gebrek is aan automatisme en het debriefen nog maar
weinig gedaan wordt. Hierdoor zijn er (nog) geen duidelijke effecten merkbaar op de
communicatie, samenwerking, situatiebewustzijn en besluitvorming.
Deze implementatiestudie is een van de eerste studies die kijkt naar het effect van
debriefing in de dagelijkse praktijk. Hierbij zijn alle zorgverleners (zowel eerste als
tweede lijn) betrokken. Implementatie van het debriefen is een logische vervolgstap op
simulatie-gebaseerde teamtrainingen, daar het een cruciaal onderdeel vormt van deze
trainingen.4
Er zijn ook enkele beperkingen bij deze implementatiestudie. Ten aanzien van
studiedesign is het ontbreken van randomisatie een beperking. Echter, randomisatie
binnen eenzelfde VSV is logistiek niet mogelijk omdat de teams van zorgverleners op
de verloskamers bijna dagelijks verschillend zijn en vergelijking tussen VSV’s was niet
wenselijk omdat we in alle VSVs het debriefen wilden introduceren en evalueren
gedurende dit jaar
Daarnaast zijn er verschillen in de steekproeven: bij patiënten kan de nameting niet
uitgevoerd worden bij dezelfde groep als de voormeting, omdat een vrouw slechts één
keer kan bevallen van eenzelfde kind en ook bij zorgverleners zijn er verschillen
(weliswaar minimaal) in de samenstelling van zorgverleners die werkzaam waren ten
tijde van de voor- of nameting.
Een andere limitatie is de beperking in power als gevolg van korte evaluatieperiodes
en lage responspercentages (20-40%) bij de zorgverleners. Lage responspercentages
leiden mogelijk tot een bias van de resultaten.
Tot slot, de vierde beperking van deze studie is het matige uitvoeringspercentage van
debriefings. Het percentage gelukte debriefings was 52% tijdens de steekproeven die
in VSV Veldhoven uitgevoerd zijn, ten tijde van de eindevaluatie. Dit wil zeggen dat bij
ongeveer de helft van de partus geen debriefing heeft plaatsgevonden.
Het belangrijkste item om het succespercentage te laten stijgen is ervoor zorgen dat
het debriefen een vast onderdeel wordt van een partus. Deze aanbeveling werd ook
unaniem genoemd in de evaluatie door de verschillende VSV’s. Hierbij nauw
aansluitend vormen de bewustwording van het doel van het debriefingsproject en
herhaling een cruciale component voor een hoger succespercentage.
Een tweede aanbeveling is het kiezen voor een vast tijdstip van debriefen, meteen na
de partus vóór verlaten van de kamer. Dit is volgens 48,6% van de zorgverleners het
beste tijdstip. Het niet compleet zijn van het team van zorgverleners is ook een van de
struikelblokken. Daarom zou er gestreefd moeten worden naar een debriefing met
zoveel mogelijk teamleden. Wanneer iemand niet meer aanwezig is (of kan zijn) moet
dit geaccepteerd worden. Tot slot is er mogelijks ook sprake van te weinig
initiatiefname en verantwoordelijkheidszin. In ieder VSV moet een duidelijke
verantwoordelijke zijn per partus voor het uitvoeren van een debriefing.
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Samenvattend toont deze studie positieve trends, welke niet statistisch significant zijn,
ten aanzien van patiënt-gerapporteerde kwaliteit van geboortezorg en ervaren
samenwerking in het team van zorgverleners na implementatie van het
debriefingsformulier. Er is wel een significante verbetering aantoonbaar in het ervaren
veiligheidsklimaat op de werkvloer. Voor een succesvolle implementatie in het
regionaal consortium Zuidoost Brabant is het belangrijk om het debriefen een
onderdeel te maken van de partus. Hierbij is de taak van de hoofdverantwoordelijke,
binnen elk VSV, om de aandacht rondom het debriefen te blijven prikkelen niet
onbelangrijk.
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Bijlagen
Bijlage 1: Aanpassing debriefingsformulier
- Instructiegedeelte:
Bij het instructiegedeelte was het onvoldoende duidelijk wie het formulier moet invullen.
Moet ieder teamlid het formulier invullen voor zichzelf of één formulier per team of moet
de trainer/facilitator het invullen? Is er sprake van een teamleider? Daarnaast ziet het
formulier er druk uit waardoor het onduidelijk wordt wat er verwacht wordt.
 Vanwege bovenstaande redenen is de introtekst aangepast. Gezien het belangrijk
is dat er één iemand de leiding neemt, om structuur te behouden en chaos te
voorkomen, over het debriefen begint de introtekst met “Laat één teamlid dit
debriefingsformulier namens het team invullen.” Daarnaast is het doel van het
debriefingsformulier duidelijker beschreven en luid de introtekst nu als volgt:
“Debriefing is een manier om te reflecteren op de teamsamenwerking en deze
hiermee voortdurend te verbeteren. Het is bedoeld om een leerervaring te creëren,
niet om schuld te bepalen.’’ Naast de datum is er ook het partusnummer bovenaan
het debriefingsformulier toegevoegd.
- Aanwezige teamleden:
Op het initiële formulier neemt het kopje teamleden veel plaats in beslag. Daarnaast
ontbreken er een aantal aanwezige teamleden in het rijtje van zorgverleners. Denk
hierbij aan kraamverzorgende, coassistenten en assistent kindergeneeskunde. Binnen
het team zijn er soms meerdere personen met eenzelfde functie aanwezig
(bijvoorbeeld verpleegkundige). In Nederland heeft het afdelingshoofd geen rol binnen
het team van zorgverleners dat betrokken is bij een partus, in de regel is het
afdelingshoofd dus niet aanwezig bij een partus.
 Op basis van bovenstaande feedback is het kopje met aanwezige teamleden
aangepast. De teamleden worden voortaan naast elkaar genoteerd. De
ontbrekende functies zijn aangevuld en de rol van het afdelingshoofd is verwijderd.
Wanneer er toch sprake zou zijn van aanwezigheid van het afdelingshoofd kan dit
genoteerd worden bij ‘overige’. Aangezien de verpleegkundige en ook andere
zorgverleners soms met meer dan één zijn is er een stippenlijn toegevoegd om het
aantal aanwezigen van de categorie aan te duiden. Tot slot wordt er geen
onderscheid meer gemaakt tussen O&G-verpleegkundige en verpleegkundige.
- Terminologie
De term ‘situatiebewustzijn’ is niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast zijn er
onduidelijkheden over wat er wordt verstaan onder ‘teamwerk’ in het rijtje elementen.
Op het debriefingsformulier staat communicatie niet uitgeschreven en is het niet
duidelijk waaraan men hierbij kan denken. Aangezien er bij het debriefen voornamelijk
aandacht moet zijn voor de communicatie en de samenwerking en minder voor de
materialen en dergelijke, lijkt de term ‘systemische verbetering’ weinig toe te voegen.
 Gezien er geen passend synoniem voor de term ‘situatiebewustzijn’ gevonden is,
is ervoor gekozen deze term te behouden en bij de introductie van het
debriefingsformulier uit te leggen wat met deze term bedoeld wordt. Vanwege
bovenstaande feedback is de term ‘teamwerk’ vervangen door de term
‘samenwerking’ zowel bij het kopje ‘Wat ging er goed’ als bij
‘Verbetermogelijkheden’. Communicatie is een centraal element op het
debriefingsformulier, daarom is ervoor gekozen deze term uit te schrijven in
specifieke communicatievormen waaraan zorgverleners vervolgens kunnen
denken. Toegevoegde termen zijn: SBAR, closed loop, speak up en time out/10
voor 10. Deze zijn zowel bij ‘Wat ging er goed’ als bij ‘Wat kan er beter’ toegevoegd.
Gezien de ontbrekende toegevoegde waarde van de term ‘systemische

verbetering’ is ervoor gekozen deze term weg te halen alsook de gehele kolom met
betrekking tot materiaal, foetale registratie, ondersteuning andere specialismen etc.
- Gebruik formulier
Het originele formulier heeft een voor- en achterzijde. In de praktijk blijkt het niet altijd
duidelijk te zijn waar men moet beginnen. Het onderscheid tussen de voor- en
achterzijde is onvoldoende duidelijk. Daarnaast blijven teams meestal hangen bij
verbetermogelijkheden en wordt de volgende stap ‘te nemen acties’, op de achterzijde,
niet uitgevoerd. Uit observatie en feedback blijkt ook dat de kolom ‘Wat ging er goed’
regelmatig overgeslagen wordt. Tot slot zijn er onduidelijkheden over het woord
‘thema’s’ op de achterzijde, in de zin “Voor geïdentificeerde thema’s vul in” met de
bijhorende tabel. Men vraagt zich af naar waar dit woord verwijst.
 Gezien bovenstaande feedback is ervoor gekozen om alles op één zijde te houden
van het debriefingsformulier. Vanwege de problemen met onduidelijkheid over de
volgorde van stappen en er soms stappen worden overgeslagen is er geprobeerd
de verschillende stappen duidelijker aan te geven. Dit is gedaan aan de hand van
duidelijke cijferaanduiding en pagina opmaak waarbij er drie hoofdkoppen gemaakt
zijn. Het eerste kopje luidt als volgt: ‘Wat ging in het algemeen goed’. Dit wordt
gevolgd door ‘Er zijn verbetermogelijkheden op het gebied van’ en als laatste kopje,
ter afsluiting: ‘Wat spreken we af ten aanzien van verbeterpunten’. Het woord
“thema’s” is uit het debriefingsformulier gehaald omdat dit overbodig is. Er is
gekozen om onderaan op het debriefingsformulier een plek te voorzien voor
concrete afspraken en de verantwoordelijke voor de desbetreffende afspraak. Op
het formulier is dit bij het derde kopje ‘Verbeterpunten’ toegevoegd met ‘Afspraak:’
en daarnaast een kopje met ‘Wie”.
Gezien de behoefte aan een ‘emotioneel’ gedeelte op het debriefingsformulier is er voor
gekozen om aan het einde van het formulier nog een slotvraag toe te voegen, namelijk: “Tot
slot: Gaat iedereen met een goed gevoel weg?”.

Bijlage 2: Debriefingsformulier verloskunde
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Bijlage 3: Zakkaartje debriefingsformulier verloskundige teams
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Bijlage 4: Pregnancy and Childbirth Questionnaire (PCQ)
Hieronder volgen enkele vragen over hoe u de verloskundige zorg heeft ervaren tijdens uw
zwangerschap.
Hoewel u mogelijk te maken heeft gehad met meerdere zorgverleners willen we u toch vragen
om een algemeen oordeel te geven. Geef bij onderstaande uitspraken aan hoe u de zorg
tijdens uw zwangerschap in het algemeen heeft ervaren.
1. Ik kon tijdens de controles dingen in vertrouwen vertellen als ik daar behoefte aan had.
2. Mijn partner werd voldoende betrokken bij de controles.
3. De verloskundige was in staat mijn zorg over de zwangerschap weg te nemen.
4. Ik werd voldoende betrokken bij het plannen van de controles.
5. Ik had het gevoel dat er vertrouwelijk met mijn gegevens werd omgegaan.
6. Er zijn voldoende controles geweest tijdens de zwangerschap.
7. De communicatie tussen de verloskundigen onderling tijdens de zwangerschap verliep
over het algemeen goed.
8. De verschillende verloskundigen waren op de hoogte van mijn voorkeuren en wensen
ten aanzien van mijn zwangerschap.
9. Voor mij was het steeds duidelijk wie de leiding had over de zorg die ik ontving tijdens
de zwangerschap.
10. Ik werd bij de controles op een respectvolle manier behandeld.
11. Ik had het gevoel dat ik mee kon beslissen in keuzes die moesten worden gemaakt ten
aanzien van mijn zwangerschap.
12. Voor- en nadelen van risicobepaling (screening Downsyndroom en de 20-weken echo)
zijn vooraf goed met mij besproken.
13. Ik heb voldoende informatie gekregen over wat ik kon verwachten in de verschillende
trimesters (periodes) van mijn zwangerschap.
14. De informatie die ik over de zwangerschap kreeg was volledig.
15. De manier waarop ik informatie kreeg sloot aan bij mijn behoeften (folders,
voorlichtingsavonden, informatiewebsites enz.)
16. De kwaliteit van voorlichting kan een stuk beter.
17. Ik heb voldoende voorlichting gekregen over het normale verloop van een bevalling.
18. Ik heb voldoende voorlichting gekregen over gezonde leefregels tijdens de
zwangerschap (voeding, beweging, werkadviezen, roken, alcoholgebruik etc.)
19. Doorverwijzing naar het ziekenhuis tijdens mijn zwangerschap is goed verlopen.
20. Toen ik na doorverwijzing in het ziekenhuis kwam, merkte ik dat men in het ziekenhuis
op de hoogte was van mijn medisch dossier.
21. Er werd over het algemeen goed samengewerkt tussen mijn eigen verloskundige(n) en
de zorgverleners in het ziekenhuis.
Antwoordmogelijkheden:
- Vraag 2: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: geen partner.
- Vraag 7: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: ik heb maar 1 verloskundige gehad.
- Vraag 19: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: ik ben tijdens mijn laatste zwangerschap niet doorverwezen naar het
ziekenhuis.
- Vraag 21: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: ik heb geen verloskundige gehad.
- Voor alle overige vragen: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens –
Helemaal mee oneens.
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Hieronder volgen enkele vragen over hoe u de verloskundige zorg heeft ervaren tijdens uw
bevalling. Hoewel u mogelijk te maken heeft gehad met meerdere verloskundigen willen we u
toch vragen om een algemeen oordeel te geven. Met ‘zorgverleners’ worden alle
verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, arts-assistenten en gynaecologen
bedoeld waar u contact mee heeft gehad tijdens uw bevalling. Geef bij onderstaande
uitspraken aan hoe u de zorg tijdens uw bevalling in het algemeen heeft ervaren.
1. Tijdens mijn bevalling ben ik voldoende op de hoogte gehouden van het verloop van
de baring.
2. Mijn zorgverleners hadden voldoende aandacht voor mijn partner tijdens de bevalling.
3. Doorverwijzing naar de zorgverleners van het ziekenhuis (insturing) tijdens mijn
bevalling is goed verlopen.
4. De verschillende zorgverleners waren op de hoogte van mijn voorkeuren en wensen
ten aanzien van mijn bevalling.
5. De communicatie tussen mij en mijn zorgverlener(s) tijdens de bevalling verliep over
het algemeen goed.
6. De communicatie tussen de zorgverleners onderling tijdens de bevalling verliep over
het algemeen goed.
7. Het was voor mij steeds duidelijk wie de leiding had tijdens de bevalling.
8. Ik ben voldoende betrokken geweest bij de beslissing of ik pijnbestrijding wilde of niet.
9. Ik had het gevoel dat de zorgverleners dicht genoeg bij me in de buurt waren
gedurende de hele bevalling.
Antwoordmogelijkheden:
- Vraag 2: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: geen partner aanwezig.
- Vraag 3: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing, ik ben tijdens de bevalling niet overgedragen aan het ziekenhuis.
- Vraag 4: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Niet van
toepassing: ik had maar 1 zorgverlener.
- Voor alle overige vragen: Helemaal mee eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens –
Helemaal mee oneens.
Cijferbeoordeling:
1. Kunt u aangeven hoe tevreden u in het algemeen bent over de verloskundige zorg
tijdens de zwangerschap, op een schaal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (heel
erg tevreden)?
2. Kunt u aangeven hoe tevreden u in het algemeen bent over de verloskundige zorg
tijdens de bevalling, op een schaal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (heel erg
tevreden)?

Bijlage 5: Obstetric Collaboration Questionnaire (OCQ)
Binnen de verloskundige zorg ben ik werkzaam als: gynaecoloog – arts-assistent – 2e lijns
verloskundige – verpleegkundige – 1e lijns verloskundige – kraamverzorgende.
Hieronder volgen enkele stellingen over de samenwerking met collega’s op de
afdeling/beroepsgroep in het algemeen. (Vragen zijn niet voor 1e lijns verloskundige)
1. De onderlinge communicatie met mijn collega’s op de afdeling verloopt goed.
2. Ik ben tevreden over de samenwerking met mijn collega’s op de afdeling.
3. Afspraken die gemaakt zijn binnen onze afdeling worden over het algemeen goed
nagekomen.
4. De zorgverleners op de afdeling ervaar ik meer als collega’s dan als concurrenten.
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5. Ik word met respect behandeld door mijn collega’s op de afdeling.
De antwoordmogelijkheden bij vraag 1 t/m 5 zijn: helemaal eens – eens – neutraal – oneens
– helemaal oneens.
Hieronder volgen enkele vragen over zorgverleners uit de andere lijn dan waarin u zelf
werkzaam bent. Bent u zelf 1e lijns verloskundige dan worden onderstaande vragen met
‘zorgverleners uit de andere lijn’ 2e lijns zorgverleners (gynaecoloog, arts-assistent, klinisch
verloskundigen en verpleegkundigen) bedoeld. Werkt u zelf in de 2e lijn dan worden hiermee
de 1e lijns verloskundigen bedoeld.
1. Ik ervaar de bejegening door zorgverleners uit de andere lijn doorgaans als positief.
2. Ik stel feedback van zorgverleners uit de andere lijn (op mijn handelen) op prijs.
3. Ik vind dat de manier waarop er wordt overgedragen bij verwijzing van de 1e naar de
2e lijn goed verloopt.
4. Ik voel me zelfverzekerd in de samenwerking met zorgverleners uit de andere lijn.
5. Ik voel me gewaardeerd in de samenwerking met zorgverleners uit de andere lijn.
6. Ik word met respect behandeld door zorgverleners uit de andere lijn.
De antwoordmogelijkheden bij vraag 1 t/m 6 zijn: helemaal eens – eens – neutraal – oneens
– helemaal oneens.

Bijlage 6: Safety Attitudes Questionnair Nederlands (SAQ-NL)
In onderstaande bijlage worden de twee domeinen (Teamwork Climate en Safety Climate) van
de Safety Attitudes Questionnair Nederlands (SAQ-NL)16 weergegeven. Deze zijn tijdens de
verschillende evaluatie momenten gebruikt om het veiligheidsklimaat op de werkvloer te
meten.
Teamwork Climate:
1. De inbreng van verpleegkundigen wordt op mijn afdeling op prijs gesteld.
2. Op mijn afdeling is het moeilijk om uit te spreken als ik merk dat er een probleem is
met de patiëntenzorg.
3. Meningsverschillen op mijn afdeling worden op een goede manier opgelost (d.w.z. niet
wie heeft er gelijk, maar wat is het beste voor de patiënt).
4. Ik krijg de ondersteuning die ik nodig heb van staf-artsen om voor patiënten te kunnen
zorgen.
5. Medewerkers op mijn afdeling kunnen gemakkelijk vragen stellen als er iets is dat ze
niet begrijpen.
6. De artsen en de rest van het team hebben hier een goede samenwerking.
Safety Climate:
7. Als ik hier als patiënt zou worden behandeld, zou ik me veilig voelen.
8. Medische fouten worden goed afgehandeld op de afdeling.
9. Ik weet aan wie ik vragen kan stellen als het gaat om de patiëntveiligheid op de afdeling
waar ik werk.
10. Ik krijg goede feedback op mijn functioneren.
11. Op de afdeling waar ik werk is het lastig om fouten te bespreken.
12. Ik word door mijn collega’s aangemoedigd als mijn bedenkingen wat patiëntveiligheid
betreft te melden.
13. De cultuur op mijn afdeling maakt het makkelijk om van fouten van anderen te leren.
De antwoordmogelijkheden zijn: zeer mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – zeer
mee oneens. Hierbij zijn twee vragen (vraag 2 en 11) omgekeerd gescoord.
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Bijlage 7: Open en gesloten vragen debriefen VSV Veldhoven, Helmond en Den Bosch
Hieronder worden de open en gesloten vragen over het debriefen weergegeven die gebruikt
zijn bij VSV Veldhoven, Helmond en Den Bosch.
Algemene vragen over het debriefen:
1. Het is mij duidelijk wat het doel is van het debriefen na iedere partus op de
verloskamers.
2. Voor ouders is het debriefen na een partus van toegevoegde waarde.
3. Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor ouders? (Voor-/nadelen)
4. Voor het team van zorgverleners is het debriefen na een partus van toegevoegde
waarde.
5. Welke effecten heeft het debriefen voor zorgverleners? (Voor-/nadelen)
6. Het debriefen heeft een positieve invloed op rolverdeling en leiderschap in teams van
zorgverleners.
7. Het debriefen draagt bij aan betere communicatie in de teams van zorgverleners.
(SBAR, Closed loop, Speak up, time out)
8. Het debriefen draagt bij aan een betere samenwerking in de teams van zorgverleners.
9. Het debriefen draagt bij aan een betere situatiebewustzijn van zorgverleners.
10. Het debriefen draagt bij aan een betere besluitvorming in teams van zorgverleners.
11. In hoeveel procent van de keren schat je dat het je gelukt is om met het team te
debriefen na
a. Een vaginale partus?
b. Een sectio Caesarea?
12. Hoe gebeurt het debriefen in uw aanwezigheid?
13. Hoe vaak wordt het debriefen genoteerd in het EPD (HIX)?
14. Het nieuwe tijdstip voor debriefen (meteen na de partus, vóór verlaten kamer van alle
zorgverleners), leidt tot een groter succespercentage.
15. Wat is volgens u het beste en meest haalbare tijdstip om te debriefen?
16. Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
17. Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van het debriefen na iedere partus
te verhogen?
Antwoordmogelijkheden:
- Vraag 3, 5, 11, 16 en 17 zijn open vragen
- Vraag 12: Het debriefingsformulier wordt meestal schriftelijk ingevuld, het
debriefingsformulier wordt meestal mondeling besproken maar niet ingevuld, het
debriefen wordt meestal zonder debriefingsformulier gedaan, het debriefen is nog niet
gedaan in mijn aanwezigheid
- Vraag 13: Altijd– Meestal wel – Soms wel, soms niet – Meestal niet – Nooit
- Vraag 15: Meteen na de partus, Na sacred hour, Anders …
- Bij alle overige vragen: (Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens –
Helemaal oneens)
In VSV Helmond en VSV Den Bosch is vraag 14 niet afgenomen.
Bijlage 8: Vragenlijst eindevaluatie VSV Uden en Eindhoven
Hieronder worden de open en gesloten vragen over het debriefen weergegeven die gebruikt
zijn bij VSV Uden en Eindhoven.
Algemene vragen over het debriefen:
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1. Het is mij duidelijk wat het doel is van het debriefen na iedere partus op de
verloskamers. (Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal
oneens)
2. Voor het team van zorgverleners is het debriefen na een partus van toegevoegde
waarde.
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
3. Welke effecten heeft het debriefen voor zorgverleners? (Voor-/nadelen)
4. Het debriefen heeft een positieve invloed op rolverdeling en leiderschap in teams van
zorgverleners.
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
5. Het debriefen draagt bij aan betere communicatie in de teams van zorgverleners.
(SBAR, Closed loop, Speak up, time out)
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
6. Het debriefen draagt bij aan een betere samenwerking in de teams van zorgverleners.
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
7. Het debriefen draagt bij aan een betere situatiebewustzijn van zorgverleners.
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
8. Het debriefen draagt bij aan een betere besluitvorming in teams van zorgverleners.
(Helemaal eens – Mee eens – Neutraal – Mee oneens – Helemaal oneens)
9. In hoeveel procent van de keren schat je dat het je gelukt is om met het team te
debriefen na
a. Een vaginale partus?
b. Een sectio Caesarea?
10. Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
11. Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van het debriefen na iedere partus
te verhogen?
12. Wat is volgens u belangrijk om de implementatie van het debriefen succesvol te
maken?

Bijlage 9: Tussenrapportage Debriefingsproject regionaal consortium Zuidoost
Brabant
De online vragenlijst is per email naar 176 zorgverleners van VSV Veldhoven gestuurd (78
verpleegkundigen, 55 eerstelijns verloskundigen, 14 klinisch verloskundigen, 12 artsassistenten gynaecologie en 17 gynaecologen). De voormeting is volledig ingevuld door 89
personen (respons percentage 51%). Op enkele zorgverleners die niet meer in dienst waren
is de tussentijdse evaluatie gestuurd naar dezelfde groep als de voormeting. Van 57
zorgverleners is de vragenlijst volledig ingevuld ontvangen (respons percentage 33%). De
meest genoemde antwoorden op de open vragen worden hieronder toegelicht, gevolgd door
een samenvatting van de gesloten vragen.
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor ouders?
Voordelen:
1. Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen meteen besproken worden (n=17)
2. Ouders kunnen meteen vragen stellen en onduidelijkheden worden weggenomen (n=12)
3. Er wordt meer inzicht/verheldering gegeven van een bepaalde situatie (n=9)
4. Ouders voelen zich gehoord, persoonlijke aandacht (n=6)
5. Team van zorgverleners laat zien dat ze open staan voor verbetering en kwaliteit van zorg
belangrijk vinden (n=4)
Nadelen:
1. Debriefing gebeurt te snel na de partus (n=12)
2. Ouders zitten nog in cocon (n=4)
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3. Ouders durven geen negatieve punten aanhalen (n=2)
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor zorgverleners?
Voordelen:
1. Meteen feedback krijgen op geleverde werk en communicatie (n=10)
2. Bewuste samenwerking, versterkt teamgevoel (n=7)
3. Onmiddellijk verbeterpunten bespreken die meegenomen worden naar volgende partus
(n=6)
4. Onduidelijkheden worden meteen uitgesproken, verheldering van situatie (n=5)
5. Leidt tot betere communicatie en bewustwording (n=5)
6. Zorgt voor begrip en respect onderling (n=5)
7. Er wordt kritisch teruggekeken op de partus en ervaringen worden gedeeld (n=4)
Nadelen:
1. Logistiek moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen na de partus om te debriefen (n=8)
2. Met patiënt erbij kan niet open en eerlijk gecommuniceerd worden (n=6)
3. Debriefen kost te veel tijd (n=5)
4. Niet haalbaar bij drukke diensten en op momenten van dienstwisseling (n=4)
5. Debriefen wordt vaak vergeten (n=3)
Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
1. Te hoge werkdruk op de werkvloer, meestal hectisch (n=30)
2. Betrokken team niet compleet omdat er al een deel naar huis is of iemand niet beschikbaar
(bijv. gynaecoloog/assistent/verloskundige al door naar volgende partus) (n=21)
3. Tijdstip partus maakt het moeilijk bijvoorbeeld rondom dienstwissel of overdracht (n=17)
4. Tijdgebrek bijvoorbeeld wanneer je door moet naar volgende partus of visite (n=8)
5. Discipline en initiatief om te debriefen ontbreekt nog te vaak, het is nog geen ‘gewoonte’
en wordt dan ook regelmatig vergeten (n=7)
Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van debriefen na iedere partus te
verhogen?
1. Ander (vast) tijdstip bepalen voor het debriefen bijvoorbeeld binnen eerste uur partus, na
hechten, voor ontslag (n=7)
2. Verplichte aantekening in EPD (EZIS/HIX) maken, standaardiseren debriefen. Zorgen dat
zorgverleners niet verder kunnen met het invullen van het partusverslag alvorens het
debriefingsformulier ingevuld is (n=6)
3. Minder drukte creëren m.b.v. meer personeel (n=6)
4. Duidelijk afpreken en benoemen wie verantwoordelijk is voor initiatief om te debriefen
(n=5)
5. Aandacht rondom debriefen regelmatig herhalen zodat iedereen op de hoogte is en blijft
(n=4)
Uit de open vragen kunnen we afleiden dat de meerderheid van de zorgverleners ervan
overtuigd is dat het debriefen na de partus positieve effecten heeft op de ervaren geboortezorg
bij ouders. Ook zorgverleners zelf ervaren positieve effecten van het debriefen. Ondanks de
positieve ervaringen is het debriefen nog geen automatisme geworden. Het blijft in de praktijk
vaak moeilijk realiseerbaar om het hele team bij elkaar te krijgen vanwege drukke diensten en
tijdstip van de partus. Mogelijke verbeterpunten die aangegeven worden door de zorgverleners
is het debriefen verplicht maken in het EPD en accepteren dat niet iedereen altijd aanwezig is
bij het debriefen.
Daarnaast hebben we de gesloten vragen geanalyseerd voor de tussentijdse evaluatie.
Het doel van het debriefen na iedere partus op de verloskamers blijkt voor 91,2% (n=52) van
de zorgverleners duidelijk. Hierbij geeft niemand aan dat het doel onduidelijk is, 8,8% (n=5)
van de zorgverleners antwoorden neutraal. Ongeveer tweederde van de zorgverleners
(64,9%; n=37) is van mening dat het debriefen na de partus een toegevoegde waarde heeft
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voor ouders (Een derde, 33,3% van de zorgverleners, antwoordt ‘neutraal’). Naast
toegevoegde waarde voor ouders is er ook gevraagd naar de toegevoegde waarde voor het
team van zorgverleners. Hierbij geeft 61,4% (n=35) van de zorgverleners aan dat ze het een
toegevoegde waarde vinden. Echter, 33,3% (n=19) antwoord neutraal en 5,3% (n=3) vindt het
geen toegevoegde waarde hebben.
Het debriefen draagt volgens 39 zorgverleners (68,4%) bij aan een betere situatiebewustzijn
van zorgverleners. Betere communicatie wordt genoemd door 37 zorgverleners (64,9%) en
bijdrage aan betere samenwerking wordt genoemd door 34 zorgverleners (59,6%). Ten
aanzien van het gebruik van het debriefingsformulier geeft de helft van de zorgverleners
(50,9%; n=29) aan dat het debriefen meestal zonder debriefingsformulier gedaan wordt.
Ook hebben we aan zorgverleners gevraagd om een percentage te schatten van hoe vaak het
lukt om te debriefen met het team en de ouders waarbij er onderscheid is gemaakt tussen een
vaginale partus en een sectio Caesarea, waarbij het slagingspercentage van debriefing bij
vaginale partus geschat werd op 37% en bij een sectio Caesarea op 13%. In onderstaande
figuren (figuur 1 en 2) een overzicht van de gegeven schattingen van slagingspercentage
debriefing.

Figuur 3. Gemiddelde OCQ totaal score (range 0-44)

Figuur 4. Mean SAQ-NL score: teamwork & safety climate (range 13-65)

Om de ervaren samenwerking tussen verloskundig zorgverleners te meten is de OCQ
(Obstetric Collaboration Questionnaire) afgenomen voorafgaand aan het debriefingsproject en
bij de tussenevaluatie in oktober 2017. De OCQ-totaalscore zoals gepresenteerd in
onderstaande figuur (figuur 3) is een som van zowel de subschaal over samenwerking binnen
de lijn als de subschaal lijn overstijgende samenwerking. In bijna alle groepen is een iets
hogere score te zien tijdens de tussenevaluatie, maar deze veranderingen zijn niet sterk
genoeg om te mogen spreken van een significante verbetering.
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Concluderend kunnen we stellen dat er nog geen meetbare verandering kan worden
geobjectiveerd. De zorgverleners zien over het algemeen de toegevoegde waarde van het
debriefen maar het wordt nog niet routinematig toegepast. Met behulp van de genoemde
suggesties zal met de werkgroep besproken worden hoe de verschillende punten van
verbetering kunnen worden aangepakt.
Bijlage 10: Antwoorden open vragen debriefing in VSV Veldhoven
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor ouders?
Voordelen:
1. Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen meteen besproken worden (n=18)
2. Ouders kunnen meteen vragen stellen en onduidelijkheden worden weggenomen of
verhelderd (n=17)
3. Ouders voelen zich gehoord, krijgen persoonlijke aandacht (n=9)
4. Ouders krijgen meteen de gelegenheid om een terugkoppeling of feedback te geven
aan de zorgverleners (n=4)
5. Team van zorgverleners laat zien dat ze open staan voor verbetering en zich kritisch
opstellen (n=3)
Nadelen:
1. Debriefing gebeurt te snel na de partus (n=7)
2. Ouders kunnen zo kort na de partus niet objectief of rationeel antwoorden, geven
eerder gewenst antwoord (n=3)
3. Ouders zitten nog in cocon (n=2)
4. Ouders durven geen negatieve punten aan te halen (n=1)
5. Ouders kunnen later starten met genieten (n=1)

Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor zorgverleners?
Voordelen:
1. Debriefen leidt tot betere samenwerking en kwaliteit van zorg (n=8)
2. Onduidelijkheden worden weggenomen of verhelderd, meer inzicht in bepaalde
situaties (n=7)
3. Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen meteen besproken worden (n=6)
4. Onmiddellijk verbeterpunten bespreken en leermoment meenemen naar volgende
partus (n=5) + Onmiddellijk feedback kunnen geven en leren omgaan met zowel
positieve als negatieve feedback (n=5)
5. Versterkt teamgevoel, complimenten worden door het hele team ontvangen (n=4)
Nadelen:
1. Logistiek moeilijk om het hele team bij elkaar te krijgen na de partus om te debriefen
(n=5)
2. In bijzijn van patiënt is het moeilijk om open en eerlijk te communiceren (n=3)
3. Een moeilijke partus debriefen met patiënt heeft geen meerwaarde (n=2)
4. Moeilijk om fouten die niet gezien zijn door patiënt bespreekbaar te maken in bijzijn
van patiënt (n=1)
5. Debriefen verstoord nieuwe gezin (n=1)
Wat is volgens u het beste en meest haalbare tijdstip om te debriefen?
1. Meteen na partus (n=18)
2. Na sacred hour (n=13)
3. Overige (n=6):
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a. Beter na sacred hour maar meteen postpartum is meest haalbare tijdstip
(n=1)
b. Voor ouders beter na sacred hour, voor zorgverleners beter postpartum (n=1)
c. Na het hechten (n=1)
d. Tijdstip afhankelijk van de casus (n=1)
e. De vraag is niet ingevuld (n=2)
Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
1. Door de drukte op de afdeling, regelmatige meerdere partussen tegelijk (n=22)
2. Betrokken team niet compleet omdat al doorgegaan moet worden naar volgende
patiënt of andere werkzaamheden (n=8)
3. Het tijdstip waarop de partus plaatsvindt maakt het moeilijk (rondom dienstwissel,
overdracht, etc.) (n=7)
4. De routine en het automatisme van debriefen na iedere partus ontbreekt nog (n=6)
5. Het wordt regelmatig vergeten (n=5)
Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van het debriefen na iedere partus te
verhogen?
1. Aandacht rondom debriefen regelmatig herhalen zodat iedereen op de hoogte is en
blijft (n=6)
2. Vast tijdstip meteen na de partus, waarbij debriefen onderdeel vormt van de partus
(n=5)
3. Duidelijke verantwoordelijke afspreken, bijvoorbeeld verpleegkundige (n=4)
4. Meer personeel voorzien (n=3)
5. Met zoveel mogelijk teamleden trachten te debriefen, maar niet per se met volledig
team (n=2)
Bijlage 11: Antwoorden open vragen debriefing in VSV Helmond
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor ouders?
Voordelen:
1. Mogelijkheid tot verduidelijken en verhelderen van onduidelijkheden. (Bijvoorbeeld
ten aanzien van gekozen beleid) (n=7)
2. Meteen vragen kunnen stellen, wat leidt tot verheldering (n=5)
3. Actief en bewust evalueren van partus (n=4)
4. Voorkomen dat negatieve gevoelens gaan stapelen en een eigen leven gaan lijden
(n=3)
5. Geeft ouders de mogelijkheid om hun mening en feedback te geven (n=2) + Open
houding creëren (n=2)
Nadelen:
1. Ouders op dat moment nog geen behoefte aan nabespreking, aandacht naar kind
(n=1)
2. Verstoring van intieme moment gezin (n=1)
3. Door drukte niet mogelijk (n=1)
4. Ouders voelen zich soms overvallen zo snel na de partus (n=1)
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor zorgverleners?
Voordelen:
1. Meteen verbeterpunten/actiepunten die meegenomen kunnen worden (n=8)
2. Geeft inzicht en bewustwording in handelingen, geeft structuur (n=5)
3. Ervaringen met elkaar bespreken en samen zorg evalueren (4)
4. Dwingt tot actief nadenken over handelingen (n=2)
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5. Opbouwende kritiek. Op een goede manier feedback kunnen geven aan de juiste
personen (n=2)
Nadelen:
1. Moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen (n=3)
2. Niet 100% open communiceren naar elkaar (n=2)
Wat is volgens u het beste en meest haalbare tijdstip om te debriefen?
1. Meteen na partus (n=10)
2. Na sacred hour (n=7)
3. Overige (n=2):
a. Bij verlaten verloskamers (n=1)
b. Voor ouders na het sacred hour, voor hulpverleners meteen postpartum
(n=1)
Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
1. Door de drukte op de verloskamers (n=15)
2. Het tijdstip waarop de partus plaatsvindt, maakt het moeilijk (rondom dienstwissel,
overdracht, etc.) (n=3)
3. De routine en het automatisme van debriefen na iedere partus ontbreekt nog
(n=2)
4. Het wordt regelmatig vergeten (Bijvoorbeeld na een primaire sectio caesarea, na
een vlotte vaginale baring, weinig behoefte voor) (n=2)
5. Gehele team niet compleet, bijvoorbeeld na een sectio caesarea (n=1)
Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van het debriefen na iedere partus te
verhogen?
1. Meer personeel aanwerven bij drukte zodat er meer tijd en aandacht naar
patiënten zorg gaat (n=3)
2. Meer uitleg geven over het debriefen (n=2)
3. Zorgen voor routine in het debriefen (n=2)
4. Post sectio debriefing op OK uitvoeren (n=1)
5. Verantwoordelijke aanstellen (n=1)
Bijlage 12: Antwoorden open vragen debriefen VSV Den Bosch
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor ouders?
Voordelen:
1. Mogelijkheid om meteen feedback en mening te geven over de partus waar bij
iedereen betrokken is bij de evaluatie (n=8)
2. Ruimte om zowel positieve als negatieve ervaringen met elkaar te delen (n=4)
3. Mogelijkheid tot verduidelijken en verhelderen van onduidelijkheden (bijvoorbeeld
ten aanzien van gekozen beleid) (n=3)
4. Team van zorgverleners laat zien dat ze open staan voor verbetering en blijven
streven naar de beste zorg (n=3)
5. Voorkomen dat negatieve gevoelens gaan stapelen en een eigen leven gaan
lijden (n=2)
Nadelen:
1. Ouders op dat moment nog geen behoefte aan nabespreking, aandacht naar kind
(n=4)
2. Verstoring van intieme moment gezin, wordt als storend ervaren (n=3)
3. Bij negatieve feedback zou het vertrouwen in de zorg beschadigd kunnen worden
(n=2)
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4. Ouders niet objectief antwoorden, mogelijk gewenst antwoord geven (n=1) +
negatieve punten niet eerlijk bespreken in bij zijn van ouders (n=1) + debriefen op
deze manier is zinloos (n=1)
Welke effecten heeft het debriefen na de partus voor zorgverleners?
Voordelen:
1. Leidt tot betere samenwerking waarbij het teamgevoel wordt versterkt (n=8)
2. Leermoment waarbij verbeterpunten meteen meegenomen kunnen worden (n=5)
3. Geeft inzicht in handelingen en onduidelijkheden worden verhelderd (n=5)
4. Meteen bewust samen evalueren van de zorg (n=4)
5. Verlaagd de drempel om elkaar feedback te geven (n=4)
Nadelen:
1. Heeft geen meerwaarde bij goed verlopen ‘normale’ partus (n=3)
2. Niet helemaal open communiceren naar elkaar (n=1)
3. Geeft extra werk (n=1)
4. Wordt gemakkelijk vergeten (n=1)
Wat is volgens u het beste en meest haalbare tijdstip om te debriefen?
1. Meteen na partus (n=7)
2. Na sacred hour. (n=11)
3. Overige (n=5):
a. Binnen twee uur na de partus (n=2)
b. Voor ouders na het sacred hour, voor hulpverleners meteen
postpartum. (n=2)
c. Voor zorgverleners binnen twee uur, voor ouders ergens in de
kraamweek door de verloskundige (n=1)
Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat het debriefen niet altijd gebeurt?
1. Door de drukte op de verloskamers (n=10)
2. Het wordt regelmatig vergeten (n=6)
3. Praktisch moeilijk realiseerbaar, het is moeilijk om hele team samen te krijgen
(n=4)
4. De routine en het automatisme van debriefen na iedere partus ontbreekt nog
(n=3)
+ Het nut van debriefen op deze manier (met debriefingsformulier) ontbreekt
(n=3)
5. Het tijdstip waarop de partus plaatsvindt, bijvoorbeeld rondom de overdracht
of dienstwissel (n=2)
Wat zou volgens u helpen om het succespercentage van het debriefen na iedere partus te
verhogen?
1. Zorgen voor routine in het debriefen, waarbij het een onderdeel van de partus wordt
(n=6)
2. Tijdstip afspreken wanneer je met zorgverleners na de partus gaat debriefen (n=5)
3. Elkaar helpen herinneren aan het debriefen, waarbij ook op de verloskamers attentie
briefjes gehangen worden (n=3)
4. Duidelijke verantwoordelijke aanstellen, waarbij iedereen initiatief neemt (n=2) +
Notitie in epd (n=2) + Manier van debriefen aanpassen (bijvoorbeeld zonder
debriefingsformulier) (n=2)
5. Iedereen op de hoogte stellen van het project (n=1)
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