Wat is een academische praktijk?
Academische praktijken vormen samen met opleidings‐ en kennisinstituten
een netwerk. Binnen de verloskundige zorg noemen we dit het Childbirth
Network. Een academische praktijk binnen het Childbirth Network gaat een
samenwerkingsverband aan met de Academie Verloskunde Amsterdam
Groningen (AVAG), het VU Medisch Centrum Amsterdam (VUmc) en andere
verloskundigenpraktijken uit verschillende regio’s in Nederland.

Waarom de academische praktijk?

WAAROM aanmelden als
academische praktijk?

We willen weten waar verloskundigen in de praktijk tegen aanlopen en wat
de vragen zijn waar ze antwoord op willen krijgen. Door praktijk, onderwijs
en onderzoek met elkaar te verbinden, willen we ervoor zorgen dat
zwangeren zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk
opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs, begeleiding van
studenten en door zorginnovatie. De samenwerking moet leiden tot meer
‘evidence‐based’ werken en meer onderzoek naar thema’s die voor de
dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

Wat biedt het netwerk?

In 2016 is het Childbirth Network van start gegaan. Het
Childbirth Network is een innovatief netwerk met als
doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen
cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers. Binnen het
programma vindt een combinatie van onderzoek,
onderwijs en praktijk plaats, waarbij de zwangere centraal
staat. Belangrijk onderdeel van het Childbirth Network zijn
de academische verloskundigenpraktijken.

Deelname vraagt om investering, maar levert ook veel op. Hieronder
beschrijven we wat deelname voor verloskundigen en de geboortezorg kan
betekenen.

Onderwijs & scholing
Vanuit het Childbirth Network wordt veel aandacht besteed aan
(academisch) onderwijs en evidence‐based handelen binnen de
verloskundige zorg. Binnen het Childbirth Network vinden
scholingsmomenten plaats voor deelnemende verloskundigen.

Onderzoek & zorginnovatie
Binnen het Childbirth Network worden zowel kleine als grote onderzoeks‐
en innovatieprojecten uitgevoerd. Kleine projecten zijn projecten met een
looptijd van een aantal maanden. Deze richten zich op het beantwoorden
van een vraagstelling van één van de samenwerkende praktijken, of het
kleinschalig testen van een nieuwe interventie of methodiek (pilot).

Uitkomsten hiervan zijn relevant voor de desbetreffende praktijk, voor
onderzoekers, of voor het hele Childbirth Network. Bijvoorbeeld omdat ze
gebruikt kunnen worden als evaluatie en verantwoording naar
zorgverzekeraars, voor een subsidieaanvraag, of als voorbereiding van een
groter project. Grote projecten hebben een looptijd van één tot meerdere
jaren. Deze projecten richten zich op het beantwoorden van een
netwerkbrede of maatschappelijke vraagstelling, en het grootschalig testen
van een nieuwe interventie of methodiek.

Informatie
Periodiek wordt van de praktijken een selectie van gegevens uit de
registratie verzameld. Het gaat om cliënt‐, verwijs‐ en diagnostische
gegevens. De gegevens in de database worden gebruikt voor onderzoek en
innovatie, scholingsactiviteiten en het verstrekken van spiegelinformatie
aan praktijken. Toegang tot de gegevens uit de database is aan strenge
voorwaarden onderworpen, die wettelijk zijn vastgelegd.

Investering
Een verloskundige zorgverlener/praktijk
kan zich op verschillende niveaus
verbinden aan het netwerk. Dit loopt
uiteen van stagepraktijken die incidenteel
deelnemen aan onderzoek, praktijken
waarbij op structurele basis wordt
deelgenomen aan onderzoek door te
registreren, tot praktijken waarbij de
professionals ook zelf actief vragen
formuleren. Hierover worden voor een
vaste periode afspraken gemaakt. Zo is
het helder wat er van u/ uw praktijk
verwacht wordt en wat u kunt
verwachten van het Childbirth Network.

Wie kunnen er deelnemen?
Alle geïnteresseerde praktijken kunnen deelnemen. Het streven is om een
grote diversiteit aan praktijken te realiseren op basis van praktijkgrootte
(solo‐ en groepspraktijken) en regio’s binnen Nederland.

De academische praktijken
maken deel uit van het
Childbirth Network; een
programma dat opereert vanuit
de afdeling Midwifery Science
van het AVAG/EMGO+ Instituut
voor Gezondheids‐ en
Zorgonderzoek, VUmc
Amsterdam.
Voor meer informatie of
aanmelden kunt u contact
opnemen met:

Spin-off van wetenschappelijke samenwerking
Wetenschappelijke samenwerking binnen het netwerk resulteert onder
andere in een dataset waarmee onderzoeksvragen beantwoord kunnen
worden en waaruit wetenschappelijke publicaties voortkomen. Maar
belangrijker nog is de snelle kennisverspreiding en daarmee ook de
implementatie van de onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk.
Samenwerking in dit academische netwerk zorgt dat een goed
onderzoeksidee uit de praktijk kan leiden tot succesvol onderzoek.
Daarnaast moet toepassen van nieuwe kennis in de praktijk een onderdeel
gaan vormen van de dagelijkse werkzaamheden.

[Hoe meld ik me
aan? ]

Academische praktijken
ontvangen training,
krijgen meer inzicht in
eigen handelen en
kunnen eigen vragen
inbrengen in onderzoek.
Verloskundigen dragen
bij aan inzichten voor
optimale cliëntgerichte
zorg.
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