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Zwanger en obees, hoe bevalt dat?

Inge Serdons, PA Klinisch Verloskundige Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Achtergrond en doelstelling
Er zijn aanwijzingen dat oxytocine-receptoren bij obese zwangere vrouwen anders en minder goed
functioneren, dat obesitas een belemmerende factor voor een vaginale partus is en dat bijstimulatie
middels oxytocine vaker en langer nodig is. Binnen de afdeling verloskunde van het
Catharinaziekenhuis Eindhoven worden de principes van Active Management of Labour toegepast.
Het is de vraag of dit bij obese zwangere vrouwen (BMI ≥30kg/m²) realistisch is. Doel van het
onderzoek was het analyseren van een mogelijk effect van maternale BMI ≥30kg/m² op
baringsuitkomsten en neonatale uitkomsten.
Methode
Er vond een retrospectieve cohortstudie plaats bij a terme zwangere vrouwen met een vitale eenling
in hoofdligging, die in het Catharina Ziekenhuis bevallen zijn tussen 1 januari 2015 en 31 december
2016. Exclusiecriteria waren littekenuterus, amenorroeduur <37 weken, geplande primaire sectio,
meerlinggraviditeit, liggingsafwijking en verwijzingen durante partu vanuit de eerste lijn. De
belangrijkste uitkomsten waren de modus partus, de indicatie tot termineren van de baring, het
gebruik van oxytocine-bijstimulatie en baringsduur.

Resultaten
Er werden 787 vrouwen (81,3%) in de niet-obese groep en 181 vrouwen (18,7%) in de obese groep
ingedeeld. In de obese groep zaten meer multiparae (p =0.04), kwam vier keer vaker diabetes
gravidarum voor (p <0.01), werd minder vaak een episiotomie gezet (p =0.01) en niet vaker een
secundaire sectio verricht (p =0.09). De indicatie tot het verrichten van een kunstverlossing
verschilde niet significant (p =0.43). Obese vrouwen werden durante partu vaker bijgestimuleerd (p
<0.01) maar waren niet significant langer in partu (p =0.18). De kinderen van de obese vrouwen
waren gemiddeld zwaarder (p =0.01), maar er werden niet meer macrosome kinderen geboren in
deze groep (p =0.07). Er kon geen significant verschil aangetoond worden in het voorkomen van
ongunstige neonatale uitkomsten. Na een multivariate analyse bleken diabetes gravidarum (aOR
4.11; 95% CI 2.42-6.99) en het gebruik van bijstimulatie durante partu (aOR 2.19; 95% CI 1.39-3.46)
vaker voor te komen in de obese groep. De episiotomie kwam minder vaak voor bij de obese
vrouwen (aOR 0.61; 95%CI 0.39-0.94).
Conclusie en aanbevelingen
Obese zwangere vrouwen ontwikkelden significant vaker diabetes gravidarum, werden vaker
bijgestimuleerd en kregen minder vaak een episiotomie. Het gemiddelde geboortegewicht van de
neonaten van de obese vrouwen lag significant hoger dan dat bij de niet-obese vrouwen. Er werd
geen verschil gezien in baringsduur en in secundaire sectio’s, ongeacht de indicatie daarvoor. De
principes van de Active Management of Labour lijken te kunnen worden toegepast bij vrouwen met
een BMI ≥30kg/m².
Contactgegevens
Naam:
Inge Serdons
Email:
inge.serdons@catharinaziekenhuis.nl

Heeft het wijzigen van het oxytocineschema effect op het aantal secundaire sectio’s bij een inleiding?

Teatske Hoornveld-de Jong, PA klinisch verloskundige, Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen
Achtergrond en doelstelling
Uit de data van de Perinatale Registratie Nederland (Perined) bleek dat Ziekenhuis Tjongerschans
sinds 2013 meerdere jaren boven het landelijke percentage scoorde wat betreft kunstverlossing of
secundaire sectio bij de indicatie ‘niet vorderende baring’. Tevens lag ook het aantal secundaire
sectio’s sinds 2013 meerdere jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij analyse van de secundaire
sectio’s in 2017 werd als mogelijke oorzaak het aantal niet vorderende baring bij een inleiding
beschreven. Verondersteld werd dat er mogelijk een relatie bestond tussen het oxytocine schema
tijdens een inleiding en het percentage secundaire sectio’s. Dit leidde tot de volgende
onderzoeksvragen: 1. Leidt hoger oxytocine schema tijdens een inleiding van een baring in
Tjongerschans tot een lager percentage secundaire sectio’s? 2. Welke factoren maken dat er wordt
afgeweken van het protocol ‘inleiden van de baring’?
Methode
Voor het beantwoorden van de vraagstellingen werd een quasi experimenteel cohortonderzoek met
een (historische) vergelijkingsgroep voor en na een protocolwijziging uitgevoerd. De
onderzoekspopulatie bedroeg 431 vrouwen die werden ingeleid tussen 1 februari 2017 en 7 oktober
2018. Inclusiecriteria waren: een vitale eenlinggraviditeit, termijn ≥37 weken, langdurig gebroken
vliezen, niet in partu, en primaire inleiding met oxytocine.
Resultaten
Na een univariatie analyse van het aantal secundaire sectio’s bij een inleiding in cohort 2017 en 2018
werden zowel bij de nulliparae (Odds ratio 0.60, 95 % BI, 0.31-1.14) als bij de multiparae (Odds ratio
0.86, 95% BI, 0.32-2.33) geen verschil gevonden. Ook bij de multivariate analyse waarbij
gecorrigeerd werd voor Bishopscore, pijnstillingsgebruik, vaginale partus in anamnese of sectio in
anamnese werd geen verschil gevonden. In cohort 2018 werden significant meer spontane baringen
gezien bij nulliparae (15,71 %, Odds ratio 1.92 ,95% BI, 1.01-3.34). Na een multivariate analyse werd
dit verschil nog steeds gevonden ((OR1.76,95%BI 1.05-2.92). De tweede onderzoeksvraag kon alleen
beantwoord worden voor cohort 2018. In 26.7 % van de inleidingen was er sprake van het stoppen
van het protocol op het punt dat er volgens de verloskundige adequate contracties aanwezig waren.
Bij 5.6 % werd bijstimulatie gestaakt ten gevolge van het verzoek of plaatsen van pijnstilling en bij
5.1% van de inleidingen wegens foetale nood.
Conclusie en aanbevelingen
In dit cohortonderzoek waarin het oxytocine schema protocollair is veranderd naar een hogere
dosering oxytocine is het resultaat dat dit niet leidt tot een vermindering van sectio’s, maar wel leidt
tot een grotere kans op een vaginale baring bij nulliparae. Tevens was de baring 45 minuten korter
(zowel nulliparae en multiparae) en werd er minder gebruik gemaakt van pijnstilling bij de nieuwe
dosering oxytocine. In de foetale uitkomsten bleek er t een hogere kans op meconiumhoudend
vruchtwater bij verder gelijkblijvende foetale uitkomsten.
Contactgegevens
Naam
Teatske Hoornveld- de Jong
Email
Teatske.de.Jong@tjongerschans.nl

De maternale en neonatale uitkomsten bij diabetes gravidarum met dieet.

Lisa S. van Bijsterveld – PA klinisch verloskundige Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) West
Achtergrond en doelstelling
Vrouwen met diabetes gravidarum (DG), waarbij ter regulatie een dieet volstaat, worden als
fysiologisch beschouwd en hebben derhalve de mogelijkheid om begeleid te worden door
verloskundigen in de eerstelijns verloskundige zorg. Het is onbekend of bij deze zwangere vrouwen
het risico op maternale en/of neonatale complicaties hetzelfde is als bij zwangere vrouwen met DG
met een dieet ter regulatie die bij de gynaecoloog en internist onder controle blijven.
Het doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen of er verschillen zijn in maternale en neonatale
uitkomsten tussen vrouwen, die na de diagnose DG welke gereguleerd kon worden met een dieet,
retour zijn gegaan naar de verloskundige in de eerste lijn en zwangere vrouwen die in de tweede lijn
onder controle zijn gebleven. Tevens werd onderzocht welke risicofactoren hiermee waren
geassocieerd.
Methode
Het betrof een retrospectieve cohortstudie tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2017. Het onderzoek werd
uitgevoerd in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Amsterdam West, waar het OLVG West
deel van uitmaakt. De onderzoeksgroep bestond uit zwangere vrouwen met een eenling graviditeit
waarbij in de huidige zwangerschap DG werd geconstateerd, en bij wie een dieet als behandeling
volstond. Er werden twee groepen met elkaar vergeleken; zwangere vrouwen met DG en dieet als
behandeling die werden terugverwezen naar de verloskundige praktijken van het VSV Amsterdam
West (eerstelijns verloskundige zorg) en de zwangere vrouwen met DG met een dieet als
behandeling, die onder zorg zijn gebleven bij de medisch specialist in het OLVG-West (tweedelijns
verloskundige zorg).
Resultaten
Er zijn in totaal 304 casus geanalyseerd. Hiervan zijn 50 vrouwen retour gegaan naar eerstelijns
verloskundige zorg en 254 vrouwen zijn in de tweedelijns zorg onder controle gebleven. Wanneer de
maternale complicaties vergeleken werden tussen de eerstelijns groep en tweedelijns groep hadden
vrouwen in de tweedelijns groep significant meer complicaties (24% versus 72,8%, p=0,001). Dit
verschil werd niet gezien bij de neonatale complicaties (12% versus 18,5%, p=0,31). In de eerstelijns
zorg werd de baring significant minder vaak ingeleid dan bij vrouwen die in de tweede lijn onder zorg
waren (20,0% versus 53,5%, RR 0,37; 95% 0,21-0,66). Vrouwen onder zorg in de eerste lijn bevielen
gemiddeld 1 week later (279±9 versus 272±11). Deze vrouwen hadden ook meer kans op een
vaginale partus (RR 1,39; 95%BI 1,24-1,47) en een verlaagde kans op een sectio caesarea (RR 0,07;
95%BI 0,01-0,51; p,0,001). Een consult door de neonatoloog binnen 24 uur na de geboorte kwam
significant minder vaak voor in de eerstelijns groep (24,0% versus 51,6%, RR 0,47; 95%BI 0,28-0,77).
Conclusie en aanbevelingen
Er werd in dit onderzoek gevonden dat vrouwen die na diagnose DG retour naar de eerste lijn gingen
minder kans op maternale complicaties hadden.
Vrouwen in de eerste lijn hadden een langere amenorroeduur ten tijde van de bevalling en werd de
baring minder vaak ingeleid. Daarbij werd ook gezien dat vrouwen minder vaak een sectio caesarea
kregen. Voor de toekomst wordt aanbevolen een nationaal brede prospectieve studie te verrichten.
Contactgegevens
Naam:
Lisa van Bijsterveld
Email:
l.vanbijsterveld@olvg.nl

De uitwendige versie en tocolyse

Hülya Hardus- PA klinisch verloskundige Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Achtergrond en doelstelling
Om een vaginale baring van een foetus in hoofdligging mogelijk te maken, is het belangrijk dat de kans
van slagen van een uitwendige versie zo hoog mogelijk is. Bètamimetica’s lijken het meest geschikt om
de slagingskans positief te beïnvloeden.
Per 1 januari 2018 vond binnen het Ikazia Ziekenhuis een protocolwijziging plaats ten aanzien van het
gebruik van tocolytica tijdens de uitwendige versie. Het doel was om te onderzoeken of de
protocolwijziging, waarbij Ritodrine© wordt gebruikt tijdens de ingreep, leidt tot een hoger
slagingspercentage van de versie ten opzichte van de oude situatie waarin geen tocolyse werd
gebruikt. Secundair werd beoordeeld of Ritodrine© invloed had op de maternale en neonatale
uitkomsten en de kans op complicaties en werden patiëntervaringen met Ritodrine© onderzocht.
Methode
Er werd een prospectief cohortonderzoek met historische vergelijkingsgroep verricht.
Vanaf 1 januari 2-18 werd aan alle nulliparae met een eenlingzwangerschap in stuit- of dwarsligging
die na consult bij de gynaecoloog akkoord gingen met een versiepoging vanaf 34 weken, tocolyse
aangeboden. Multiparae zwanger van een eenling in stuit of dwarsligging kregen op indicatie van de
gynaecoloog tocolyse aangeboden. Als een eerste versiepoging niet slaagde werd bij iedere tweede
poging tocolyse aangeboden.
De historische groep bestond uit alle uitgevoerde versies van patiënten die in de periode van 1 januari
2017 tot en met 31 augustus 2017 een eerste versiepoging kregen. De prospectieve groep bestond uit
alle uitgevoerde versies van patiënten die in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus
2018 een eerste versiepoging kregen.
Resultaten
De implementatie van het protocol leidde niet tot een significant verschil (p0,54) in
slagingspercentage. In de historische groep slaagde 39,0% versus 42,7% in de prospectieve groep. Ook
na correctie voor mogelijke confounders kon geen significant verschil worden aangetoond. De
maternale en neonatale uitkomsten waren niet significant verschillend tussen de groepen. In de
prospectieve groep kwam in absolute aantallen minder vaak een complicatie voor na de versie (p0,04).
Uit de vragenlijsten kwamen de bijwerkingen tachycardie (51,4%) en tremoren (45,9%) het meest naar
voren.
Conclusie en aanbevelingen
De implementatie van het protocol heeft geen significant effect op het slagingspercentage van de
uitwendige versie. In de maternale en neonatale uitkomsten werd geen significant verschil
aangetoond. Ruim de helft van de patiënten die een vragenlijst invulden ervaarden bijwerkingen van
Ritodrine©. Aanbevolen kan worden om een dubbelblind gerandomiseerde studie uit te voeren of een
grotere groep patiënten die Ritodrine© krijgt te vergelijken met een groep die geen tocolyse krijgt.
Contactgegevens
Naam:
Hülya Hardus,
Email:
h.hardus@ikazia.nl

De validiteit van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde na implementatie in OLVG

C.F.A. (Corlijn) van Dijk, OLVG, locatie Oost

Achtergrond en doelstelling
Triage is het classificeren van patiënten op basis van urgentie. De Nederlandse Triagewijzer
Verloskunde is ontwikkeld voor de telefonische triage van de obstetrische spoedpatiënt. Uit de
telefonische triage volgen een ingangsklacht en een urgentiebepaling. Er zijn vijf ingangsklachten
geformuleerd: vochtverlies, vaginaal bloedverlies, buikpijn, bezorgde zwangere/niet somatische
klachten en andere lichamelijke klachten. De urgentiebepaling wordt weergegeven in de maximaal
verantwoorde wachttijd, welke is onderverdeeld in vijf urgentielevels: reanimatie en
levensbedreigend (U1), spoed (U2), dringend (U3), niet dringend (U4) en zelfzorg advies (U5).
Doelstelling van deze studie is vaststellen of de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde een valide
telefonisch triagesysteem is voor de obstetrische spoedpatiënten van OLVG.
Methode
Prospectieve observationele studie waarin, tussen maart en december 2018, 200 obstetrische
spoedpatiënten werden geïncludeerd in OLVG Oost en West, na telefonische triage door middel van
de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde. De telefonische urgentiebepaling werd vergeleken met de
werkelijke urgentie bepaald door een arts of verloskundige na fysieke beoordeling (de gouden
standaard). De validiteit werd vastgesteld door de percentages correcte triage, overtriage en
ondertriage en hun sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde en negatief
voorspellende waarde te bepalen. Er werd tevens gekeken naar de verdeling van het gebruik van de
verschillende ingangsklachten en de verschillende urgentiebepalingen.
Resultaten
De ingangsklacht buikpijn was met 32,5% de meest voorkomende ingangsklacht en had met 26,0%
het grootste percentage hoge urgentiebepalingen. Het percentage correcte triage voor de
onderzochte populatie was 58,5%. Voor de hoge urgenties (U1 en U2) was het percentage correcte
triage 74% en voor de lage urgenties 43% (U3, U4 en U5). Het totale percentage ondertriage was 17%
en het percentage overtriage was 24,5%. In 58,5% van de casus was er sprake van een hoge urgentie
(U1 en U2). Het percentage ondertriage voor de hoge urgenties was 26% en voor de lage urgenties
8%. De sensitiviteit van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde was 74%, de specificiteit 57%, de
positief en negatief voorspellende waarde 63 en 69%. De ingangsklacht van de Nederlandse
Triagewijzer Verloskunde kwam in 74,5% overeen met de ‘gouden standaard’. Na fysieke beoordeling
werd 19% van de patiënten opgenomen, daarvan was in 45% van de casus sprake van een hoge
urgentie. Patiënten gingen in 81% gerustgesteld naar huis.
Conclusie en aanbevelingen
De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde is een redelijk valide instrument om de urgentie van de
obstetrische spoedpatiënt van OLVG te bepalen. Vergeleken met de internationaal geaccepteerde
triagesystemen voor fysieke triage scoort de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde beter dan de
meest gebruikte algemene triagesystemen en minder goed dan andere obstetrische triagesystemen.
Verder onderzoek onder een grotere patiëntenpopulatie en in meerdere ziekenhuizen moet laten
zien wat de daadwerkelijke validiteit is.

Contactgegevens:
Naam
Corlijn van Dijk
Email:
c.f.a.vandijk@olvg.nl

De waarde van maternaal fibrinogeen durante partu bij fluxus post partum

Melanie Blokvoort, PA klinisch verloskundige - St. Annaziekenhuis, Geldrop
Achtergrond en doelstelling
Hemorrhagia postpartum (HPP) speelt wereldwijd een grote rol in het optreden van maternale
morbiditeit en mortaliteit, ook in de ontwikkelde landen is er een stijgende incidentie
waarneembaar. In het St. Annaziekenhuis te Geldrop is het aantal fluxus met 11% fors hoger dan het
landelijk gemiddelde van 6%. Dit ondanks de alertheid van het obstetrisch team op bekende
risicofactoren, actief naleiden en vroegtijdige anticipatie op de hoeveelheid bloedverlies. Hierop is de
vraag gerezen of andere wellicht minder bekende factoren een rol spelen. De onderzoeksvraag
binnen deze studie was in welke mate het maternale fibrinogeengehalte aan het begin van de baring
het optreden van HPP voorspelt en welke andere bekende risicofactoren meespelen. Doel van dit
onderzoek was het bepalen van de testkarakteristieken van het maternale fibrinogeengehalte voor
het voorspellen van het optreden van HPP en identificatie van andere voorspellende factoren bij de
zwangere populatie in het St. Annaziekenhuis.
Methode
Er werd een prospectieve observationele studie verricht bij barende vrouwen met een medische
indicatie in het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Van 1 juni 2018 tot 1 december 2018 werd het
maternale fibrinogeengehalte tijdens de baring bepaald, waarna het verschil in voorspellend
vermogen van het fibrinogeengehalte voor het al dan niet optreden van HPP werd geanalyseerd. Een
fibrinogeengehalte <3.3 g/L werd als afwijkend beschouwd (test positief). Tevens werd gekeken naar
associaties tussen verschillende obstetrische factoren en HPP. In enkele onderzoeken naar
fibrinogeen werden zwangeren met hypertensieve aandoeningen of secundaire sectio geëxcludeerd.
Om te zien of er significant verschil bestond werd in dit onderzoek bij HPP het fibrinogeengehalte
tussen de subgroepen zwangerschap met en zonder hypertensieve aandoeningen vergeleken. Dit
gold ook voor het verschil in fibrinogeengehalte tussen de subgroepen vaginale baring en secundaire
sectio.
Resultaten
In de genoemde periode bevielen 490 vrouwen met medische indicatie in het St. Annaziekenhuis.
Hiervan voldeden er 405 aan de inclusiecriteria. Bij 73 vrouwen ontbrak het fibrinogeengehalte. De
basiskarakteristieken (leeftijd, BMI en etniciteit) waren in de groepen met en zonder HPP gelijk. In
het cohort ontwikkelden 34 (8.4%) vrouwen een HPP. Er was sprake van een laag fibrinogeengehalte
bij twee vrouwen, geen van beiden had een HPP. De sensitiviteit van fibrinogeen voor het
voorspellen van HPP binnen de onderzoeksgroep was 0.0% met een specificiteit van 99.4%. Dit gaf
een positief voorspellende waarde van 0% en een negatief voorspellende waarde van 92.5%.
Significante risicofactoren voor HPP waren pariteit (p= 0.03), duur uitdrijving primipara van ≥ 60 min
(p= 0.009) en duur nageboortetijdperk van ≥ 30 minuten (p= <0.001). Er was geen verschil in
fibrinogeengehalte bij HPP tussen de vaginale baring en secundaire sectio (p= 0.58)
Conclusie en aanbevelingen
Er was geen aantoonbare relatie tussen maternaal fibrinogeen afgenomen binnen 24 uur voor de
partus en het optreden van HPP bij de in dit onderzoek geïncludeerde barenden van het St.
Annziekenhuis. De duur nageboortetijdperk is een beïnvloedbare risicofactor op HPP die wellicht
meer aandacht verdient.
Contactgegevens
Naam:
Melanie Blokvoort
Email:
m.blokvoort@st-anna.nl

De validiteit van de echoscopisch gemeten biometrie voor het vaststellen van IUGR in het derde trimester
van de zwangerschap

Annemarie Friese - PA Klinisch Verloskundige Amphia ziekenhuis Breda

Achtergrond en doelstelling
Binnen de obstetrie is intra-uteriene groeiretardatie (IUGR) één van de grootste problemen die
samen gaat met vroeggeboorte, hogere perinatale morbiditeit en mortaliteit. Bij verschillende
indicaties zoals minder leven voelen of groeibepaling wordt er in het derde trimester van de
zwangerschap veelal een echoscopische groeimeting verricht. Met deze echoscopische groeimeting
wordt bepaald of er sprake is van een mogelijke IUGR. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) heeft een richtlijn opgesteld voor het opsporen van foetale groeivertraging en
het daarbij behorende beleid. Dit onderzoek richtte zich op de vraag wat de validiteit (sensitiviteit,
specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde) is van de echoscopisch bepaalde groei in het
derde trimester van de zwangerschap voor het diagnosticeren van de aan- of afwezigheid van IUGR.
Methode
Het betrof een retrospectief cohort onderzoek binnen Annature Geboortezorg en Echocentrum
Focus onder zwangeren in het derde trimester van de zwangerschap in de periode 1 oktober 2017
tot en met 31 maart 2018. Percentielen van de echoscopische estimated fetal weight (EFW) bepaling
en de abdominal circumference (AC) en het neonatale geboortegewicht werden verzameld. Aan de
hand hiervan werden de testkarakteristieken (sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief
voorspellende waarde) berekend middels 2x2 kruistabellen. Een AC en/of een EFW < p10, berekend
met behulp van Hadlock 4 formule, werden beschouwd als een IUGR.
Resultaten
Van de 1493 zwangeren werden 864 (59%) geïncludeerd voor deze studie. Het aantal primi- en
multiparae betrof 49% versus 51%. Bij 70% van de inclusies werd een echoscopische biometrie
verricht bij een zwangerschapsduur van 35 weken. Met gebruikmaking van de Perined
geboortegewicht curve en de echoscopische Hadlock 4 formule was de sensitiviteit voor het
opsporen van IUGR op basis van een EFW meting 29% en voor de AC meting 19%. Met
gebruikmaking van de Hoftiezer geboortegewicht curve en de echoscopische Hadlock 4 formule was
de sensitiviteit voor het opsporen van IUGR met een EFW meting 24% en voor de AC meting 16%. De
EFW gaf een betere sensitiviteit dan de AC, zowel met de Perined geboortegewicht curve als met
Hoftiezer geboortegewicht curve. De uitkomst van de ROC curve gaf aan dat de echo biometrie
bepaling met AC en EFW van toegevoegde waarde was voor de bepaling van IUGR (AUC =0.88).
Conclusie en aanbevelingen
Realiserend dat er sprake is van een lage sensitiviteit, is verder onderzoek naar verbetering van de
echoscopische meting gewenst ofwel moet er worden gekeken naar diagnostiek die tezamen met de
echoscopische meting de voorspellende waarde van de IUGR kan verbeteren.
Contactgegevens
Naam:
Annemarie Friese
Email:
FrieseA@amphia.nl

Op weg naar preconceptiezorg in de regio Achterhoek en Liemers

Marja van Doesburg, PA Klinisch Verloskundige Slingeland ziekenhuis, Doetinchem
Achtergrond en doelstelling
Preconceptiezorg is een strategie om gezondheid van jonge vrouwen, hun kinderen en de volgende
generatie te bevorderen maar behoort nog niet tot de standaard zorg in Nederland. Per 1 januari
2019 verplicht de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1. verloskundige zorgverleners
preconceptiezorg aan te bieden. Doel van het onderzoek was het opsporen van determinanten voor
een duurzame implementatie van preconceptiezorg in de regio’s Achterhoek en Liemers.
Methode
Er werd een mixed methods toegepast. Het kwalitatieve deel bestond uit explorerend
actieonderzoek, vormgegeven door middel van semi-gestructureerde interviews. Voor de interviews
bestond de onderzoekspopulatie uit ketenzorgpartners en jonge vrouwen met (toekomstige)
kinderwens. De statistische analyse van de kwalitatieve data werd verricht binnen drie
hoofdthema’s: huidige preconceptiezorg, toekomstige preconceptiezorg en beïnvloedende factoren.
Voor het kwantitatieve deel werd alleen onder ketenzorgpartners een enquête verspreid.
Dit type onderzoek gaf de mogelijkheid zowel de vooraf gespecificeerde onderwerpen en
determinanten af te tasten als nieuwe kansen en obstakels voor een duurzame innovatie op te
sporen.
Resultaten
In totaal werden zestien interviews gehouden met ketenzorgpartners en met twee jonge vrouwen.
De jonge vrouwen waren een gezonde 28-jarige vrouw met toekomstige kinderwens en een 34-jarige
vrouw met risicofactoren en actuele kinderwens. De interviews duurden gemiddeld 42 minuten
(spreiding 22-61’, mean 40’). Saturatie werd bereikt na vijftien interviews en leverde de subthema’s
organisatie, opsporen, aanbieden, stimulerende factoren, belemmerende factoren en hulpmiddelen
op. De subthema’s organisatie, opsporen en aanbieden werden nogmaals onderverdeeld in
specialistische- en algemene preconceptiezorg. Hulpmiddelen werden onderverdeeld in bestaandeen gewenste hulpmiddelen en internet technologie (e-health), mobiele technologie (m-health).
Daarnaast werden er in totaal 375 enquêtes verstuurd. De response was 21% (n=79), waardoor de
aantallen per vraag te klein waren om uitspraken te doen over mogelijke correlaties.
Conclusie en aanbevelingen
Om preconceptiezorg duurzaam te implementeren is een kernteam nodig die werkt aan
bewustwording van het belang van preconceptiezorg onder zorgverleners en toekomstige
zwangeren. Geprotocolleerde preconceptiezorg met ondersteuning via e-health en m-health heeft
daarbij een breed gedragen voorkeur. Bestaande hulpmiddelen zoals ZwangerWijzer.nl zijn nog
onvoldoende bekend. Om de inhoud van een preconceptiezorgprogramma te optimaliseren is verder
onderzoek nodig naar de behoeften van jonge vrouwen en – mannen met (toekomstige) kinderwens
betreffende preconceptionele gezondheid en preconceptiezorg.
Contactgegevens
Naam:
Marja van Doesburg-Euser
Email:
m.van.doesburg@slingeland.nl

Robson classificatie: risicofactoren op een secundaire sectio caesarea bij nulliparae

Marieta Cuijpers , PA Klinisch Verloskundige Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Achtergrond en doelstelling
Een sectio caesarea is een ingreep welke geassocieerd wordt met maternale en neonatale risico’s en
kan gevolgen hebben voor toekomstige zwangerschappen en bevallingen. De World Health
Organization concludeert op basis van de beschikbare data dat een sectiopercentage boven 10% niet
geassocieerd is met een reductie van maternale en foetale mortaliteit. Het gemiddelde
sectiopercentage van alle bevallingen wereldwijd stijgt en is 18,6%.
In Nederland is het sectiopercentage 15% voor nulliparae (Perined, 2016). Veranderingen in
maternale karakteristieken en werkwijzen van professionals, economische, logistieke, sociale en
culturele factoren lijken veroorzakers van deze stijgende trend. Het sectiopercentage voor nulliparae
in het Catharina Ziekenhuis is met 18% in 2016 hoger dan het landelijk gemiddelde én hoger dan de
WHO-aanbeveling van 10%. Door in het Catharina Ziekenhuis factoren te identificeren welke leiden
tot een sectio caesarea bij nulliparae met een spontaan begin (Robson groep 1) of inleiding van de
baring (Robson groep 2a), kan het beleid aangescherpt worden om het percentage secundaire sectio
caesarea te verminderen.
Dit leidde tot de onderzoeksvraag: Welke karakteristieken zijn geassocieerd met een secundaire
sectio bij à terme nulliparae met een eenling in hoofdligging met een spontaan begin of inleiding van
de baring in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.
Methode
In een kwantitatief retrospectief cohortonderzoek werd gezocht naar risicofactoren voor een
secundaire sectio caesarea bij alle nullipara met een vitale à terme éénling graviditeit, met een
foetus in hoofdligging en een spontaan begin óf een inleiding van de baring van 1 januari 2014 tot en
met 31 december 2016 (n=1.675).
Resultaten
In dit onderzoek werd een sterke associatie gevonden tussen een secundaire sectio caesarea en
inleiding van de baring, epidurale analgesie en foetale hoofdligging anders dan achterhoofdligging
achterhoofd voor (Aav). Ook maternale leeftijd, maternale lengte, BMI ≥ 30, en langer dan 12 uur
gebroken vliezen zijn geassocieerd met een secundaire sectio caesarea bij à terme nulliparae met
een eenling in hoofdligging.
Conclusie en aanbeveling
De aanbeveling is om een prospectieve studie naar risicofactoren op een secundaire sectio caesarea
te doen en een studie op grotere schaal uit te voeren. Ook kan onderzoek naar obstetrische
beleidsverschillen tussen ziekenhuizen meer inzicht geven in risicofactoren voor secundaire sectio
caesarea.
Contactgegevens
Naam:
Marieta Cuijpers
Email:
marieta.cuypers@catharinaziekenhuis.nl

Professionaliseren van het Neonatale Life Support beleid te OLVG Amsterdam

Marloes Horstink, PA- Klinisch verloskundige - OLVG West

Achtergrond
De Neonatale Life Support (NLS) is een methode die in vele ziekenhuizen, zo ook in Nederland, wordt
toegepast. Ongeveer 85% van de à-terme pasgeborenen zal spontaan gaan ademen binnen 10-30
seconden na de geboorte; een extra 10% zal reageren tijdens het afdrogen en stimuleren, ongeveer
3% zal gaan ademen na positieve druk beademingen en minder dan 1% vereist uitgebreide
reanimatie. In Nederland komt een Apgar-score < 7 bij vijf minuten voor bij 8.9% van de
pasgeborenen bij een amenorroeduur < 37 weken en bij 1,2% van de pasgeborenen bij een
amenorroeduur > 37 weken. In 2015 had 1,4% van de kinderen geboren in OLVG West te Amsterdam
een Apgar-score < 7 bij vijf minuten en waarbij er NLS is verricht. In 2016 vond er een fusie plaats
tussen twee ziekenhuizen te Amsterdam, nu OLVG West en Oost. Op dit moment is er geen sprake
van eenduidig NLS beleid op de twee locaties en zijn de ervaringen van de diverse belanghebbenden
erg uiteenlopend, wat leidt tot de volgende vraagstelling: Wat zijn de verschillen en/of
overeenkomsten van het NLS beleid tussen de twee locaties van het OLVG en op welke manier kan
een eenduidig en duurzaam NLS beleid opgesteld worden voor beide locaties van het OLVG rekening
houdende met alle belanghebbende partijen?
Methode
Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van 13 semigestructureerde interviews
met topiclijst volgens de 29 determinanten van het MIDI model. De onderzoeksgroep bestond uit de
NLS bestuursleden van het OLVG Oost en West. Na het verrichten van een determinantenanalyse
werden de uitkomsten gebruikt als input voor evaluatie van het implementatieproces volgens het
zeven-stappenplan van ACTion.
Resultaten
De volgende determinanten kwamen naar voren als meer dan 50% bevorderend in het OLVG: gedrag
van collega´s, sociale steun, procedurele helderheid en formele bekrachtiging van het management.
Meer dan 50% belemmerende determinanten binnen het OLVG waren procedurele helderheid,
formele bekrachtiging door het management, compleetheid, tijd, invloed van andere en congruentie
huidige werkwijze. In OLVG West zijn meer bevorderend de determinanten invloed van andere en
gedrag van collega´s. Meer belemmerend echter zijn de procedure helderheid, juistheid, gedrag van
collega´s, invloed van anderen, tijd en beschikbaarheid van materialen en voorzieningen.
In OLVG Oost zijn meer bevorderend de determinanten tijd en beschikbaarheid van materialen en
voorzieningen maar meer belemmerend de formele bekrachtiging van het management. Specifiek
kijkend naar de determinanten gebruiker en ervaring, dan werd het gedrag van collega´s en de
invloed van andere benoemd als zowel bevorderend en als belemmerend in beide locaties.
Conclusie en aanbevelingen
De omgeving speelt een belangrijke rol en werkt soms bevorderend en soms belemmerend.
Daarnaast blijkt het hebben van een NLS beleidsplan, aanwezigheid van heldere procedures en
processen alsmede ondersteuning van het management essentieel om te komen tot een duurzaam
NLS beleid. Verschillen tussen beide locaties wat betreft tijd voor NLS trainingen en coördinatie,
beschikbaarheid van materialen en voorzieningen dienen tevens meegenomen worden bij de
ontwikkeling van een duurzaam beleid.
Contactgegevens
Naam:
Marloes Horstink
Email:
s.horstink-vanderheiden@olvg.nl

Implementatie van de Noorse handgreep.

Marlies (M.E.L.) Knapen-Van der Rijt, PA Klinisch Verloskundige IJsselland Ziekenhuis Capelle aan
den IJssel
Achtergrond en doelstelling
De prevalentie van derde en vierde graads perineumrupturen lijkt te kunnen worden teruggedrongen
door het gebruik van de Noorse handgreep ter ondersteuning van het perineum.
In het Geboortecentrum van het IJsselland ziekenhuis is de prevalentie van derde en vierde graads
perineumrupturen 2,3 %. Deze is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, maar hoger dan die van
regionale geboortecentra waar de Noorse handgreep wordt toegepast. Het streven is de prevalentie
van derde en vierde graads rupturen terug te dringen. Mogelijk heeft het standaard toepassen van
de Noorse handgreep hierop een positief effect. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en
uitrollen van een trainingsprogramma voor de scholing van de Noorse handgreep voor verloskundig
hulpverleners van het VSV IJsselland.
Methode
Er werd een Delphistudie verricht voor het ontwikkelen van een training waarin de Noorse
handgreep aangeleerd wordt. Acht deskundigen uit vier verschillende beroepsgroepen namen deel
aan drie Delphirondes. Na de derde ronde werd consensus bereikt en kon de training ontwikkeld
worden en vervolgens gegeven worden aan alle verloskundige zorgverleners uit het
IJssellandziekenhuis die baringen begeleiden. Parallel aan de trainingen werd borging in het Leerhuis
in gang gezet. Het Leerhuis draagt zorg voor de controle op e-learningen en trainingen en bewaakt zo
de continuïteit van scholing binnen het IJssellandziekenhuis. De training werd op vrijwillige basis
aangeboden.
Resultaten
In drie Delphirondes werd consensus bereikt en kon de training ontwikkeld worden. Er namen 46
verloskundige hulpverleners deel aan de trainingen en de trainingen werd als adequaat en zinvol
beoordeeld. Veertig deelnemers (87%) gaven aan de handgreep in het vervolg te gaan toepassen.
Borging in het Leerhuis bleek minder eenvoudig dan gedacht doordat het Leerhuis zich richt op
medewerkers van het IJssellandziekenhuis en de Noorse training ook aangeboden wordt aan de
eerstelijns verloskundigen van het VSV IJsselland die geen medewerker zijn van het
IJssellandziekenhuis en derhalve geen gebruik kunnen maken van het aanbod van e-learningen/
trainingen van het Leerhuis.
Conclusie en aanbevelingen
De ontwikkelde training voor het aanleren van de Noorse handgreep werd breed gedragen en als
adequaat en zinvol beoordeeld. Om er voor te zorgen dat alle verloskundige hulpverleners de Noorse
handgreep blijven toepassen is opname van de training in het Leerhuis noodzakelijk om daarmee de
kwaliteit van de handgreep te borgen. Een wetenschappelijke evaluatie van het effect van de training
op het aantal derde en vierdegraads rupturen wordt aanbevolen.
Contactgegevens
Naam:
Marlies Knapen- van der Rijt
Email:
mknapen@ysl.nl

Vaginale stuitbevallingen: heeft het “Teach-The-Breech” symposium geleid tot betere neonatale
uitkomsten?

Sandra Raaijmakers-Simons.- PA Klinisch verloskundige OLVG Oost, Amsterdam

Achtergrond en doelstelling
Na de ‘Term Breech Trial’ was er wereldwijd een stijging in het aantal sectio caesarea bij
stuitliggingen, wat een verlaging van de neonatale mortaliteit en morbiditeit tot gevolg had. Er is veel
kritiek op deze studie en de interpretatie van de resultaten geweest, waardoor een eenduidig beleid
voor de modus partus bij a terme stuitliggingen nog altijd niet te geven is. In 2016 is er tijdens het
internationale ‘teach the breech’ symposium in Amsterdam, veel aandacht geweest voor de modus
partus bij a terme stuitliggingen. Tevens werd hierbij een nieuwe variant van de vaginale
stuitbevalling geïntroduceerd: de stuitbevalling op all fours (handen en knieën). Twee jaar na dato is
het interessant om te kijken of dit symposium van invloed is geweest op de aantallen en uitkomsten
van vaginale stuitbevallingen in OLVG West en de mate van ervaring en bekwaamheid van de
gynaecologen aldaar, met betrekking tot vaginale stuitbevallingen. Dit leidde tot de vraagstelling: Is
er een verschil in de samengestelde neonatale uitkomst van vaginale stuitbevallingen, verricht tussen
1 juli 2012 - 1 juli 2014 (T0) en 1 juli 2016 - 1 juli 2018 (T1) in OLVG West?
Methode
Retrospectief, observationeel, single center, cohortonderzoek naar de samengestelde neonatale
uitkomst bij vaginale stuitbevallingen in OLVG West. Deze resultaten werden gespiegeld aan de
mening van de gynaecologen in OLVG West, verkregen middels een enquête en vergeleken met de
cijfers uit de landelijke database van PERINED.
Resultaten
Het cohort bestond uit alle vrouwen met de intentie tot een vaginale stuitbevalling vóór (n= 69) en
na (n=104) het teach the breech symposium, in OLVG West. Hiervan bevielen uiteindelijk
respectievelijk 49 (71,0%) en 69 vrouwen (66,3%) succesvol vaginaal. Er werden geen statisch
significante verschillen gevonden voor de samengestelde uitkomst vóór en na het symposium. De
samengestelde neonatale uitkomst bij vrouwen met een succesvolle vaginale baring betrof in T0 8
cases (16,3%) en in T1 9 cases (13,0%), (p= 0,617). Uit de enquête kwam naar voren dat het gevoel
van ervaring en bekwaamheid in de vaginale stuitbevalling was gestegen sinds het symposium.
Vergeleken met landelijk (PERINED) was het slagingspercentage van de vaginale stuitbevalling in
OLVG West hoger dan landelijk, dit was inherent aan een lager secundair sectio percentage.
Conclusie en aanbevelingen
Uit deze kleine studie komt geen verschil naar voren in de samengestelde neonatale uitkomst bij
vaginale stuitbevallingen in OLVG West, vóór en na het teach the breech symposium. Een groter,
gepowered vervolgonderzoek zou dit mogelijk wel aan kunnen tonen. Verder kwam uit dit
onderzoek naar voren dat sinds het teach the breech symposium, het gevoel van bekwaamheid in
vaginale stuitbevallingen bij de gynaecologen in OLVG West is gestegen, wat in de toekomst mogelijk
tot een verbetering van de (neonatale) uitkomsten van vaginale stuitbevallingen zou kunnen leiden.

Contactgegevens
Naam:
Sandra Raaijmakers-Simons,
Email:
S.P.J.Simons@olvg.nl

Hoe bevalt de communicatie?

Maartje-Marijke Menkveld – PA klinisch verloskundige Gelre ziekenhuis Apeldoorn
Achtergrond en doelstelling
Goede communicatie lijkt een belangrijke factor te kunnen zijn ter verbetering van de zorg durante
partu en mogelijk ter voorkoming van negatieve of traumatische bevallingservaringen.
Dit onderzoek richtte zich op de vraag wat het effect is van een eenmalige communicatietraining aan
medisch verloskundig zorgverleners op de tevredenheidscore bij vrouwen over hun bevalling, het
aantal traumatische bevallingservaringen en de tevredenheidsscores over specifieke communicatieve
vaardigheden van de medisch zorgverleners.
Methode
Er werd een prospectieve cohortstudie verricht. Hierbij werden de uitkomsten van een groep
vrouwen die zijn bevallen voor de communicatietraining (groep 1) vergeleken met de uitkomsten van
een groep vrouwen die zijn bevallen na de communicatietraining (groep 2).
Resultaten
Na de communicatietraining gaven vrouwen gemiddeld een hoger cijfer over hun bevallingservaring
(groep 1 7.0 versus groep 2 7.4; p=0.40). De vrouwen in groep 2 waren meer tevreden over hoe de
zorgverlener naar hen luisterde (groep 1 8.2 versus groep 2 8.9; p=0.04). Het aantal traumatische
bevallingservaringen daalde niet significant tussen beide groepen. Het grootste effect was zichtbaar
in subgroepanalyse van primiparae en vrouwen van 30 jaar en jonger. Zo gaven de primiparae niet
alleen een hogere algemene tevredenheidsscore (p=0.03), maar waren zij ook meer tevreden over
hoe de zorgverlener naar hen luisterde (p=0.04) en of zij voldoende informative kregen over het
beloop van hun bevalling (p=0.02). Tevens was het aantal traumatische bevallingservaringen bij de
primigravidae in groep 2 significant lager (p=0.04). In de groep vrouwen van 30 jaar en jonger werden
significant hogere scores gezien op hoe zij ervaarden dat de medisch zorgverlener luisterde naar wat
de vrouw te zeggen had (p=0.00), of zij hadden ervaren dat de medisch zorgverlener voldoende
informatie had gegeven over het beloop van hun bevalling (p=0.01) en of zij tijdens de bevalling het
gevoel hadden dat de medisch zorgverlener altijd beschikbaar was om uitleg te geven (p=0.01).
Conclusie en aanbevelingen
Uit deze studie is gebleken dat de voor deze studie opgezette communicatietraining geen effect
heeft op de algemene bevallingservaring van vrouwen of het aantal traumatische partussen. Na de
training zagen we wel een significante stijging in de mate waarop vrouwen zich gehoord voelden
door de medisch zorgverlener durante partu. Tevens laat dit onderzoek een stijgende trend in cijfers
zien op de tevredenheid van vrouwen die zijn bevallen in de groep van na de communicatietraining
over alle ondervraagde communicatieve vaardigheden van de medisch zorgverleners, die hen
begeleid hebben tijdens de baring en significant hogere scores op verschillende punten bij
onderverdeling van de groep in primiparae en bij vrouwen van 30 jaar en jonger.
Contactgegevens
Naam:
Maartje Marijke Menkveld
Email:
m.m.menkveld@gelre.nl

