Informatiebrief onderzoek IC-netwerken
Zorginstituut Nederland is in mei 2019 gestart met een onderzoek naar regionale netwerkvorming
van IC-afdelingen. Het onderzoek loopt tot eind van dit jaar en wordt uitgevoerd door onderzoeksen adviesbureau Ecorys.
Doelen van het onderzoek
Het Zorginstituut streeft met dit onderzoek de volgende doelen na:
1.

Het verkrijgen van inzicht in de mate van samenwerking in de regionale IC-netwerken in

Nederland en de resultaten voor patiëntenzorg;
2.

Het vergroten van kennis over de mechanismen en dynamiek tussen mechanismen, die

een rol spelen bij het tot stand brengen van samenwerking en ‘samen leren en ontwikkelen’ in
netwerken van zorg;
3.

Het ontwikkelen van een meet- en analysemethode van de mate waarin zorgverleners van

verschillende zorgorganisaties samenwerken en ‘samen leren en ontwikkelen’, die bruikbaar is in
verschillende zorggebieden.
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is gestructureerd in vijf fasen en wordt uitgevoerd in cocreatie met de Stuurgroep IC,
de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), V&VN-IC (Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland), de kerngroep IC-netwerken en de Kwaliteitsraad. Fase 1, 3 en 5
bestaan uit cocreatie sessies waarin de onderzoeksmethodiek wordt ontwikkeld en aangescherpt.
Het verkennende onderzoek (fase 2) wordt uitgevoerd door Ecorys in de maanden juli en augustus,
het verdiepende onderzoek (fase 4) in de maanden oktober en november.
Opzet onderzoek in vijf fasen

In het verkennende en verdiepende onderzoek worden professionals uit de IC-zorg aan het woord
gelaten over hun visie, perceptie en ervaringen met de samenwerking tussen IC-afdelingen van
ziekenhuizen. Er wordt ingegaan op: aanleiding en reden waarom samenwerking wordt aangegaan;
wie daarbij een belangrijke rol spelen; hoe samenwerking zich in de praktijk ontwikkelt; hoe leidt dat
tot verbeteringen in de zorg aan IC-patiënten. In het onderzoek wordt gekeken naar de
ontwikkelingen sinds het ontstaan van de samenwerking, ook als dit voor de nieuwe
Kwaliteitsstandaard in 2016 was. De bedoeling is om de diversiteit aan ervaringen met
samenwerking en samen verbeteren in het IC-veld te inventariseren, analyseren en beschrijven.
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Het onderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld om IC-regio’s of IC-netwerken te vergelijken of te
beoordelen.
Wat is de relatie met de Kwaliteitsstandaard IC-zorg?
Centraal in het onderzoek staan de mechanismen hoe samenwerken en verbeteren tot stand
komen, de effecten op patiëntenzorg en hoe IC-afdelingen dit ervaren. De invloed van de
Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC-zorg van 2016 op de samenwerking is daarbij een punt van
aandacht maar het onderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld als evaluatie van de Kwaliteitsstandaard.
Wat wordt er verwacht van IC-regio’s?
In de verkennende fase houdt Ecorys telefonische interviews met de vertegenwoordigers van alle
IC-regio’s. In het verdiepende onderzoek zal Ecorys verdiepende gesprekken voeren met meerdere
betrokkenen van een beperkt aantal IC-regio’s. Bereidheid voor deelname aan verdiepend
onderzoek wordt besproken tijdens het verkennende interview met de IC-regio.
Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Van het onderzoek wordt een rapportage gemaakt waarin de belangrijkste bevindingen worden
beschreven en geanalyseerd. IC-regio’s en -netwerken worden daarin niet met naam en toenaam
genoemd of beschreven. Het analysemodel dat voortkomt uit dit onderzoek zal worden gedeeld
met het IC-veld om netwerken te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.
Verdere informatie
Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kun u contact opnemen met Lucienne Berenschot, Ecorys
(tel 06-40687955, email lucienne.berenschot@ecorys.com).
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