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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.
Kosten ‐ Eﬀec viteit in INCAS‐2

Cliën evredenheidsvragenlijst

In de INCAS‐2 studie wordt er een economische
evalua e uitgevoerd. De primaire uitkomstmaat van
deze kosteneﬀec viteitsanalyse (KEA) is de
tevredenheid van vrouwen. Vanuit verschillende
regio’s komt de vraag of deze uitkomstmaat niet
objec ever zou moeten zijn, bijvoorbeeld door de
Adverse Outcome Index (AOI) te gebruiken. Graag
benadrukken we dat in de INCAS‐2 studie
verschillende objec eve uitkomstmaten worden
onderzocht, waaronder ook de AOI. Echter worden
deze uitkomstmaten niet in de
kosteneﬀec viteitsanalyse gebruikt. Dit hee
meerdere redenen:

De digitale tevredenheidsvragenlijst voor de



Integrale geboortezorg draait om de zwangere
centraal stellen. Dit is de reden dat wij de
tevredenheid zwaar laten wegen in dit
onderzoek.



We verwachten weinig tot geen verschil te zien
tussen de nulme ng en name ng in de
objec eve uitkomstmaten zoals AOI. Echter
verwachten we wel een toename in
tevredenheid, wat we dan kunnen vergelijken
met de verandering in kosten.



Veranderingen in een objec eve uitkomstmaat
brengen op zichzelf al een verschil in kosten met
zich mee. Dit zorgt ervoor dat de analyse niet
zuiver is wanneer je deze tegenover kosten
plaatst.

cliënten is bijna klaar voor gebruik! In het najaar
zal de vragenlijst verstuurd worden naar alle
cliënten waarvan we een toestemmingsformulier
hebben ontvangen. Echter hebben we nog niet ons
beoogd aantal van 300 formulieren per regio
binnen. Het werven van cliënten zal dan ook in
elke regio doorgaan. Om het totaal aantal cliënten
te bereiken is uw inzet onmisbaar!

Verzamelen toestemmingformulieren
We merken dat in sommige regio’s de toestem‐
mingsformulieren worden uitgedeeld aan de cliënt,
maar niet direct worden ingenomen. Wat het beste
werkt is dat de cliënt de brief ter plaatse leest en
het formulier meteen ondertekent. Zo verdwijnt het
formulier niet tussen de baby boeken bij de cliënt
thuis en wordt de inclusie van uw organisa e hoger!

Elke methode is uniek!
De INCAS‐2 studie vindt momenteel plaats in vijf regio’s. Ondanks dat we naar verschillende regio’s kijken, is
het belangrijk om te benadrukken dat de regio’s niet met elkaar vergeleken worden. Er is geen goed of fout
antwoord op de invoering van integrale zorg. Elke regio is uniek in hun ontwikkeling. INCAS‐2 wil evalueren wat
integrale zorg gaat brengen in de wereld van zwangerschap en geboorte.
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