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INCAS‐2: de studie naar integrale geboortezorg
De INCAS‐2 studie is een onderzoek naar de implementa e van integrale geboortezorg. Het INCAS‐team
gee u, middels deze nieuwsbrief, graag een kijkje in de ontwikkelingen in het veld.

INCAS‐2 lee !
Integrale geboortezorg is enorm onder de aandacht in
zowel de media als in de poli ek. Naar aanleiding van
deze geluiden is er op 19 mei een no e afgegeven.
Hierin wordt gepleit om de INCAS‐2 studie resultaten
af te wachten voordat er grootscheepse veranderingen
kunnen gaan plaatsvinden in de geboortezorg.
‘’De schat aan informaƟe die deze experimenten
opleveren is cruciaal voor de toekomsƟge inrichƟng
van de integrale verloskundige zorg in Nederland’’
De no e is ondertekend door INCAS‐2 onderzoekers,
verloskundigen en gynaecologen.
Op 8 juni hee er een gesprek plaatsgevonden over de
voortgang van de INCAS studie tussen INCAS‐2
onderzoekers,
projectvertegenwoordigers
en
zorgverzekeraars.

Vergeet u niet de toe‐
stemmingsformulieren
op te sturen?
Mochten de formulieren op
zijn, dan kunt u nieuwe bij
ons aanvragen.
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RIVM & INCAS: Een match!
De economische evalua e van de
INCAS‐2 is een belangrijk onderdeel
van de studie. Daarom hebben het
RIVM en de INCAS besloten de
handen ineen te slaan om deze
evalua es tot een succes te maken.
We zijn blij met deze samenwerking.

Toestemming cliënten
Bijna alle regio’s zijn druk bezig met het uitdelen
van de toestemmingsformulieren aan de cliënten.

Keep up the good work!
Samen willen we de respons zo groot mogelijk
krijgen. Mocht je ps hebben om het bereik nog
groter te maken, laat het ons weten.

020‐444 8406

m.vanderpijl@vumc.nl
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Update
Momenteel zijn er 6 verschillende regio’s betrokken bij de INCAS‐2 studie; Leiden, Amsterdam‐West,
Midden‐Kennemerland, Gouda, Zwolle en AMC/VUmc.
Leiden, Gouda, Amsterdam‐West en Midden‐ Kennemerland hebben de me ng voorafgaand aan de
implementa e van integrale geboortezorg bijna afgerond. We willen alle zorgverleners ontze end
bedanken voor hun inzet.
Leiden hee inmiddels een terugkoppeling ontvangen. De terugkoppeling voor de 3 andere regio’s
volgt binnenkort.
Regio Zwolle en regio AMC/VUmc staan op de het punt om te starten met de voor me ng. We kijken
er naar uit om ook in deze regio’s een mooie respons te behalen.

“Iedereen heeŌ zijn eigen idenƟteit binnen de zorg. Dat het voor
verloskundigen anders is dan bij gynaecologen, is ook niet erg, maar
we moeten ervoor zorgen dat we de krachten bundelen en niet de
zwaktes samenvoegen.” (verloskundig zorgverlener)
Kwalita eve onderdelen INCAS‐2
De afgelopen maanden zijn wij, samen met
jullie, hard bezig geweest met het houden van
interviews, het doen van observa es en het
organiseren van focusgroepen en de
reflec esessies. Wij willen iedereen die ons
hierbij hee geholpen hartelijk bedanken
voor de toewijding en enthousiasme!
Inmiddels zijn bij de regio´s Leiden, Midden‐
Kennemerland, Gouda en Amsterdam‐West
alle kwalita eve ac viteiten voor de nul‐
me ng voltooid.

www.incas2.nl

Landelijke VSV‐bijeenkomst
geboortezorg

integrale

Op vrijdag 20 mei jl. zijn er in Gouda 58 VSV‐
besturen samengekomen om de visie op
integrale geboortezorg te bespreken. De
bijeenkomst was een posi ef debat en de
resultaten zijn gepresenteerd op het Ministerie
van VWS. De VSV’s pleiten voor evalua e van
experimenten, zoals INCAS‐2, voordat het
integraal tarief wordt ingevoerd. Op vrijdag 16
september zal er, op verzoek van de VSV‐
besturen, een tweede bijeenkomst plaatsvinden.
Samenva ng bijeenkomst 20‐05‐2016
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