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De nacontrole onder de aandacht: een mixed-method studie naar de
betekenis van de nacontrole voor kraamkraamvrouwen en
geboortezorgprofessionals
Danielle Bais, NWZ Alkmaar
Achtergrond en doelstelling
Zowel internationaal als nationaal wordt een postnatale controle vijf tot zes weken postpartum
aanbevolen. Deze nacontrole heeft als doel herstel en adaptatie te monitoren in een periode waarin
een kraamvrouw zowel fysiek als psychisch kwetsbaar is. In de praktijk blijkt dat weinig
kraamvrouwen deze controle krijgen. Het is onduidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt. Dit
onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de betekenis van de nacontrole voor kraamvrouwen en
geboortezorgprofessionals.
Methode
Het betrof een mixed-method studie. Geboortezorgprofessionals werkzaam in of samen met de
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (NWZ) en kraamvrouwen bevallen in dit ziekenhuis werden
geïncludeerd. Vanaf 1 juli 2020, werd gedurende acht weken, aan de kraamvrouwen gevraagd een
digitale vragenlijst in te vullen vijf weken postpartum, met vragen over de inhoud en het doel van de
nacontrole. Een vergelijkbare vragenlijst werd verzonden aan de geboortezorgprofessionals.
Daarnaast werden twee focusgroep interviews verricht waarin geboortezorgprofessionals en een
nieuwe groep geselecteerde kraamvrouwen, apart van elkaar werden geïnterviewd.
Resultaten
In totaal vulden 204 kraamvrouwen en 62 geboortezorgprofessionals de enquête in. De focusgroep
interviews werden afgenomen bij vijf kraamvrouwen en zes geboortezorgprofessionals.
Van de kraamvrouwen gaf 65% aan behoefte te hebben aan een nacontrole, ongeacht hun pariteit
en modus partus. Een meerderheid gaf aan lichamelijk (80%) en psychisch (83%) goed te zijn
hersteld en keek goed terug op de bevalling (83%). Geboortezorgprofessionals schatten dit met
respectievelijk 74% en 43% lager in en verwachtten dat 43% van de kraamvrouwen goed terugkijken
op hun bevalling. Van de kraamvrouwen vond 76% en van de geboortezorgprofessionals 55%, dat de
nacontrole standaard moet worden verricht. Voor de kraamvrouwen was het belangrijkste doel van
de nacontrole het wegnemen van onzekerheid, door bevestiging te krijgen van normaal lichamelijk
herstel. Voor de geboortezorgprofessionals was dit het evalueren van de bevalling. In een top drie
van te bespreken onderwerpen tijdens de nacontrole, stond bij beiden evaluatie van de bevalling en
lichamelijk herstel, op nummer één en twee. Op de derde plaats kozen de kraamvrouwen voor
bekkenbodemoefeningen terwijl de geboortezorgprofessionals de voorkeur gaven aan psychisch
herstel.
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Conclusie en aanbevelingen
Een ruime meerderheid van de kraamvrouwen heeft behoefte aan een nacontrole, ongeacht haar
modus partus, pariteit en mate van herstel. Het is daarom aan te bevelen de nacontrole standaard
aan te bieden. Op basis van consensus tussen de kraamvrouwen en geboortezorgprofessionals moet
evaluatie van de partus en inspectie van het perineum, diastasis recti en bekkenbodemonderzoek
dan standaard worden verricht. Het actief uitvragen van klachten en voorafgaand aan de nacontrole
informeren over de inhoud en het doel, kan verhelpen dat kraamvrouwen door schaamte niet alles
durven te vragen. Net zoals een keuzemogelijkheid, bij welke geboortezorgprofessional de
nacontrole wordt verricht. Eventuele informatieve onderwerpen kunnen middels
voorlichtingsmateriaal worden behandeld ten behoeve van de efficiëntie. Om tevens inzicht te
krijgen in de behoefte van laagrisico kraamvrouwen wordt een gelijkwaardige studie aanbevolen in
een eerstelijns populatie met eerstelijns geboortezorgprofessionals.

Contactgegevens
Naam: Danielle Bais

Email: dr.bais@nwz.nl
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PREMBAN-STUDIE - Het patiënt- en zorgverlenersperspectief
PREventie van Medische Baring door Amniotomie bij Nullipara zwangeren
Michelle Nieuweboer, VSV West-Friesland/Waterland, Hoorn/Purmerend
Achtergrond en doelstelling
In meerdere regio’s in Nederland is de afspraak dat eerstelijns verloskundigen een aantal uren voor
een geplande inleiding wegens naderende serotiniteit, amniotomie mogen verrichten bij een selecte
groep multipara zwangeren. Omdat eerstelijns verloskundigen hierdoor meer fysiologische baringen
en een toename van de patiënttevredenheid zien, is vanuit het Verloskundig Samenwerkingsverband
West-Friesland/Waterland de vraag gekomen of dit bij nulliparae ook mogelijk is. De gynaecologen
willen de integrale geboortezorg graag uitbreiden met dit beleid, maar niet voordat er extern valide
wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar inleiding middels amniotomie bij nulliparae. Vanuit
eerdere onderzoeken kan echter niet beoordeeld worden welke visie patiënten en zorgverleners in
deze regio hebben over de interventie. Het is daarom van meerwaarde om eerst te onderzoeken of
er vanuit patiënt- en zorgverlenersperspectief wel draagvlak is om een grote trial op te zetten over
amniotomie in de eerstelijn bij serotiene nullipara zwangeren.
Methode
Dit kwalitatieve onderzoek werd verricht tussen juni en november 2020 in de regio van het
Dijklander Ziekenhuis (West-Friesland en Waterland). Serotiene nullipara zwangeren, eerstelijns
verloskundigen en tweedelijns zorgverleners werden geïncludeerd.
De datacollectie bij zorgverleners vond plaats middels semigestructureerde interviews met een
topiclijst. De datacollectie bij zwangeren vond plaats middels een digitale vragenlijst met een
hypothetische open vraag over amniotomie in de eerstelijn.
Resultaten
Er zijn zes tweedelijns zorgverleners geïnterviewd en zeven eerstelijns verloskundigen. De resultaten
van de interviews konden onderverdeeld worden in vier thema’s, zijnde: huidig beleid, motiverende
factoren voor implementatie (figuur 1), belemmerende factoren voor implementatie (figuur 2) en
vervolgonderzoek. Vanuit zorgverlenersperspectief werden meer motiverende dan belemmerende
factoren voor implementatie van de interventie geïdentificeerd. Eerstelijns verloskundigen hadden
doorgaans een positieve kijk op de interventie. Een deel van de tweedelijns zorgverleners was
kritischer. Desondanks, stonden alle zorgverleners achter vervolgonderzoek.

Figuur 1 Quote over toename van autonomie voor de patiënt (thema: motiverende factoren)
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50% van de gevraagde patiënten had de vragenlijst ingevuld (n=10). De meeste van hun wilden
amniotomie in de eerstelijn als dat een optie was. Het meest genoemde argument hiervoor was
begeleiding van de baring door de eigen verloskundige. Eén patiënt wilde geen amniotomie in de
eerstelijn, omdat zij vond dat ze beter uit voorzorg in het ziekenhuis kan zijn als het niet uit zichzelf
komt.

Figuur 2 Quote over logistieke problemen (thema: belemmerende factoren)

Conclusie en aanbevelingen
Vanuit zorgverlenersperspectief lijkt er draagvlak om een kwantitatieve trial op te zetten naar
amniotomie in de eerstelijn bij serotiene nullipara zwangeren. Patiënten lijken gebruik te willen
maken van de interventie, maar of er vanuit hun perspectief echt draagvlak is voor een trial, kan met
deze onderzoeksopzet niet beoordeeld worden.

Contactgegevens
Naam: Michelle Nieuweboer

Email: mnieuweboer@wlz.nl
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Triage bij spoed, doen we ’t goed?
Nikki van Herk, IJsselland ziekenhuis, Capelle aan de IJssel
Achtergrond en doelstelling
Triage is het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie. De Nederlandse
Triagewijzer Verloskunde is ontwikkeld voor de telefonische triage van de obstetrische
(spoed)patiënt. Aan de hand van het toestandsbeeld van de patiënt wordt de ingangsklacht bepaald.
Middels het stellen van vragen wordt de urgentiecategorie vastgesteld, deze bepaalt de maximale
medische toelaatbare wachttijd. De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde is de afgelopen jaren in
twintig ziekenhuizen geïmplementeerd en wordt ook gebruikt in het IJsselland ziekenhuis. Er is nog
geen onderzoek verricht hoe vrouwen obstetrische (spoed)zorg op basis van de Nederlandse
Triagewijzer Verloskunde ervaren daarom is het doel voor deze studie om inzicht krijgen in
patiëntervaringen van obstetrische (spoed)patiënten die telefonische en fysieke spoedzorg op basis
van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde in het IJsselland ziekenhuis ontvangen hebben.
Methode
Een kwalitatief onderzoek met semi- gestructureerde diepte interviews onder elf vrouwen die
tussen mei en oktober 2020 telefonisch contact opnamen met een obstetrische (spoed)klacht. De
interviews werden opgenomen en vervolgens verbatim uitgetypt. Analyse vond plaats door middel
van grounded theory, waarbij tijdens het open en axiaal coderen gebruik werd gemaakt van Atlas- ti.
Resultaten
Vier thema’s, organisatie van zorg, zorgverlener, omgeving en begeleiding geven weer hoe vrouwen
obstetrische (spoed)zorg, op basis van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde, hebben ervaren en
welke onderwerpen hierbij belangrijk werden gevonden. Reden voor telefonisch contact was bij veel
deelnemers de wens voor geruststelling middels een fysiek consult. De ervaringen met de
Nederlandse Triagewijzer Verloskunde waren wisselend, voor een aantal deelnemers was het
onduidelijk wie de zorgverlener was die ze te woord stond en voelde het doorlopen van de
Nederlandse Triagewijzer Verloskunde als langdurig en te geprotocolleerd waardoor minder
aandacht was voor de individuele situatie van de patiënt.
‘Uhmm, jawel, maar ik vond ’t wel lang, in die zin ik dacht: ‘ik bel gewoon heel eventjes om te vragen
wat ik d’r mee moet’ en ik kreeg ook een hele hoop andere vragen, dat ik, uhh, uhh, waarvan ik zelf
wel een beetje onzeker werd dat ik dacht: ‘o, ja dat is eigenlijk niet per sé de reden waarom ik bel zeg
maar’. (…) Nu, was het een beetje dat ik, ik kreeg voor m’n gevoel een heel, eerst m’n adres en m’n
telefoonnummer en ik dacht: ‘oké, maar waar gaan we dan heen zeg maar in dit gesprek’, toen kreeg
ik nog een hele hoop aanvullende vragen, dat ik dacht: ‘maar ik heb gewoon bloedverlies gehad, nu
harde buiken zeg maar’, voor m’n gevoel wilde ik dat heel snel vertellen, dus het zou fijn zijn geweest
als ze misschien hadden gezegd: ‘joh hè we gaan, je belt met een re-, met een bepaalde reden, zullen
we even, ik ga een aantal aanvullende vragen stellen om even te kijken hoe we je het beste kunnen
helpen zeg maar.’ (Deelnemer 11)
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Voorafgaand aan het fysieke consult werd een beeld gevormd over welke onderzoeken verricht
gingen worden en de uitkomst van het consult. Laagdrempelige zorg, persoonlijke bejegening, een
snel en efficiënt verloop van het consult en het ontvangen van passende uitleg en instructies
zorgden voor geruststelling en een fijne ervaring en werden ook als belangrijke voorwaarden
aangegeven om tevreden terug te kunnen kijken. Onduidelijke- en miscommunicatie en niet
gehoord worden leidden tot onbegrip en onzekerheid. Een verouderde en klinische omgeving
werden opgemerkt, maar leidde niet tot ontevredenheid.

‘Nou, uhm ten eerste iedereen is vriendelijk, dus dat is al heel fijn en uhh, want je voelt je ook een
beetje bezwaard, je denkt (begint te lachen), maar en iedereen is gewoon open armen weet je, je
gaat daar zitten en uhm, uhh, mensen komen ook eigenlijk, uhh, al eerder, naja iemand groet je al,
die zegt: ‘ga maar zitten’ (…)’ (Deelnemer 2)

Conclusie en aanbevelingen
De ervaring van de meeste deelnemers met zowel de telefonische als fysieke (spoed)zorg is positief.
Fijne bejegening, passend en uitgebreid onderzoek en snelle hulpverlening dragen hieraan bij.
Gebrekkige en/of onduidelijke communicatie en verkeerd gebruik van de Nederlandse Triagewijzer
Verloskunde geven ongenoegen en kunnen leiden tot onzekerheid. Aanbevolen wordt om op grote
schaal onderzoek te doen in meerdere ziekenhuizen waar gewerkt wordt met de Nederlandse
Triagewijzer Verloskunde. Op deze wijze kan nog beter in beeld worden gebracht hoe vrouwen deze
zorg ervaren.

Contactgegevens
Naam: Nikki van Herk

Email: nvherk@ysl.nl
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Episiotomieën in het Elkerliek ziekenhuis
Indicatiestelling en incidentie voor- en na begeleide intervisie op maat.
Anouk Mertens, Elkerliek ziekenhuis, Helmond
Achtergrond en doelstelling
Episiotomie is wereldwijd de meest gebruikte operatieve handeling tijdens de baring. Ondanks dat
er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over de langetermijneffecten van de
episiotomie en de maternale nadelen, ontbreken er uniform gestelde indicaties voor het uitvoeren
van deze handeling. In de literatuur is er consensus voor het zetten van een episiotomie bij
(verdenking) foetale nood en vaginale kunstverlossing. De episiotomie incidentie neemt wereldwijd
af, echter de variatie in incidentie is wereldwijd maar ook binnen Nederland zeer groot. Interventies
gericht op bewustwording zouden het grootste en betrouwbaarste effect hebben om het aantal
episiotomieën te reduceren. Uit vergelijking met de landelijke perinatale registratie (Perined) blijkt
dat het episiotomiepercentage in het Elkerliek ziekenhuis boven het landelijke gemiddelde lag. De
oorzaak was onbekend, evenals wat indicaties waren van verloskundige zorgverleners voor het
zetten van een episiotomie. Het doel te onderzoeken of met behulp van een intervisiebijeenkomst
bewustwording gecreëerd kon worden ten aanzien van de indicatiestelling voor het zetten van een
episiotomie en of dit effect zou hebben op de indicatiestelling en episiotomiepercentage in het
Elkerliek ziekenhuis.
Methode
Het onderzoek bestond uit twee deelstudies binnen de setting van het Elkerliek ziekenhuis. (1)
Longitudinaal prospectief evaluatieonderzoek met vragenlijsten onder negentien verloskundige
zorgverleners waarbij indicatiestellingen voor het zetten van een episiotomie voor en na de
intervisie werden geïnventariseerd. (2) Quasi-experimenteel onderzoek naar de incidentie en
indicaties voor het zetten van een episiotomie voor de intervisie (periode 1; oktober 2019-mei 2020)
en na de intervisie (periode 2; juli 2020-oktober 2020) via statusonderzoek.
Resultaten
(1) Uit beide vragenlijsten bleek dat foetale nood de meest voorkomende indicatie was waarvoor
een episiotomie wordt gezet door verloskundige zorgverleners. Na de intervisie vond een afname
plaats van het aantal indicaties dat de respondenten als terecht beschouwen voor het zetten van
een episiotomie. Twaalf van de achttien indicatiemogelijkheden bij de voormeting vergeleken met
acht na de intervisie.
(2) Het episiotomiepercentage van de totale onderzoekspopulatie uit periode 1 en periode 2 -(zie
figuur 1 - daalde niet significant van 27,2% (178/655) naar 22,9% (80/349), p=0,14. Bij onderscheid
naar pariteit werd wel een significante daling waargenomen bij primiparae (43,2% (147/340) versus
33,5% (64/191), p=0,03). Het percentage derde- en vierdegraads perineumrupturen was 2,9%
(19/655) in periode 1 en 1,7% (6/349) in periode 2 (p=0,25). Het percentage vaginale
kunstverlossingen was 8,7% (57/655) en 7,2% (25/349); p=0,49. In totaal werden vijftien indicaties
voor het zetten van een episiotomie in periode 1 gerapporteerd versus acht in periode 2.
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Conclusie en aanbevelingen
Na een intervisiebijeenkomst gebaseerd op bewustwording daalde het aantal indicaties voor het
zetten van een episiotomie in theorie en praktijk en daalde het episiotomiepercentage, met name bij
primiparae. Onderbouwde en begeleide intervisie met reflectie op de eigen zorg lijkt dus een
geschikt instrument te zijn wanneer visie- en attitudeverandering nodig zijn om te komen tot
evidence based zorg. Om het werkelijke effect hiervan te kunnen onderzoeken is een trendstudie
nodig met een langere looptijd en bredere dataverzameling. Een aanbevelingen voor andere
Verloskundig Samenwerkingsverbanden is om de uitvoering van de episiotomie binnen hun
Verloskundig Samenwerkingsverbanden goed te registeren, evalueren en reflecteren. Om
bewustwording bij de verloskundige zorgverleners te behouden is evaluatie van en reflectie op de
gezette episiotomie door de betrokken verloskundige zorgverleners belangrijk. Een aanbeveling is
om tijdens elke ochtendoverdracht de indicatiestelling voor een gezette episiotomie te bespreken.

Contactgegevens
Naam: Anouk Mertens

Email: amertens@elkerliek.nl
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INFEXIT: implementatie vaginale desinfectie bij sectio
Simone Cobelens, OLVG-West, Amsterdam
Achtergrond en doelstelling
Vanuit de Value Based Healthcare wordt er gestreefd naar een optimale verhouding tussen waarde
van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten door het ontwikkelen van verbeteracties.
Om heropnames post sectio wegens infecties als endometritis, wondinfectie en koorts e.c.i. te
reduceren is er een verbeteractie ingevoerd. Met als doel minder en/of kortere (her)opnames,
minder antibioticagebruik en het voorkomen van ernstige gevolgen voor de maternale morbiditeit.
Sinds september 2019 is in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) gestart met het vaginaal
desinfecteren middels povidonjodium 1% bij de sectio. Deze verandering in werkwijze is ingevoerd
gebaseerd op de resultaten uit de meta-analyse van Roeckner, Sanchez-Ramos, Mitta, Kovacs en
Kaunitz (2019). In deze masterthese is geëvalueerd in hoeverre de implementatie van de
verbeteractie is geslaagd en in welke mate de verbeteractie heeft gezorgd voor minder post sectio
infecties en heropnames.
Methode
Middels retrospectief cohortonderzoek zijn twee periodes met elkaar vergeleken, de
interventiegroep ‘Desinfectie’ (1 september 2019 tot 1 september 2020) en de controlegroep ‘Geen
desinfectie’ (1 september 2018 tot 1 september 2019). Door een patiëntendossier onderzoek zijn
karakteristieken en uitkomsten verzameld. De groepen zijn met elkaar vergeleken in
basiskarakteristieken, zoals leeftijd, BMI, pariteit, amenorroeduur, aantal foetus, hypertensieve
aandoening en diabetes. Voor de
pre- en intraoperatieve
karakteristieken is gekeken naar
primaire en secundaire sectio’s, fase
van de baring, status van de vliezen,
kleur vruchtwater, koorts en
antibioticagebruik, de incisie,
uitscheuren of extensie hiervan,
heroperaties en het totale
bloedverlies. Als uitkomstmaten is
het percentage weergegeven van
het aantal sectio’s waarbij
daadwerkelijk vaginale desinfectie
heeft plaatsgevonden. Daarnaast is
de incidentie van endometritis,
wondinfectie en koorts e.c.i.
onderzocht. Het effect voor de
kliniek is in de vorm van het aantal
heropnames weergegeven. De Raad
van Bestuur heeft toestemming
verleend voor de uitvoering van het
onderzoek.
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Resultaten
In de ‘Desinfectie’-groep hebben 1251 sectio’s plaatsgevonden, tegenover 1384 in de ‘Geen
desinfectie’-groep (figuur 2). De groepen waren gelijk in basiskarakteristieken en pre- en
intraoperatieve karakteristieken. Vaginale desinfectie heeft in de ‘Desinfectie’-groep bij 85% (n =
1069) plaatsgevonden. Van de 182 vrouwen waar geen desinfectie heeft plaatsgevonden was dat bij
25 vrouwen volgens de exclusiecriteria van het protcol. De voornaamste reden dat er buiten het
protocol om geen desinfectie had plaatsgevonden was verdenking foetale nood (n = 50).
De gevonden verschillen in postoperatieve infecties waren niet significant, voor endometritis 14
(1,1%) vs. 28 (2,0%) (OR 0,55, 95% BI 0,29-1,05), wondinfectie 25 (2,0%) vs. 26 (1,9%) (OR 1,06, 95%
BI 0,61-1,85) en koorts e.c.i. 5 (0,4%) vs. 11 (0,8%) (OR 0,50, 95% BI 0,17-1,45). Subgroepanalyse liet,
ten bate van de ‘Desinfectie’-groep, een significante daling zien in endometritis wanneer sprake was
van gebroken vliezen voorafgaand aan de sectio, namelijk 8 (1,3%) vs. 22 (3,4%), respectievelijk (OR
0,39, 95% BI 0,17-0,87). Er was voor het gehele cohort ‘Desinfectie’ een significante daling in
heropnames wegens post sectio infecties (13 vs. 27, p = 0,03).
Conclusie en aanbevelingen
Na implementatie van het vaginaal desinfecteren heeft de interventie in een ruime meerderheid
plaatsgevonden. Er werd in de ‘Desinfectie’-groep een niet-significante daling in endometritis en
koorts e.c.i. gevonden. Voor wondinfecties is de incidentie gelijk. In subgroepanalyse werd een
significante daling ten bate van de ‘Desinfectie’-groep in endometritis gevonden bij vrouwen
waarvan de vliezen waren gebroken voorafgaand aan de sectio. Door deze daling reduceerde de
post sectio heropnames wegens infecties met de helft.
Aanbeveling voor Nederlandse klinieken is om vaginale desinfectie middels povidonjodium 1% te
implementeren in het sectio protocol.

Contactgegevens
Naam: Simone Cobelens

Email: s.t.m.cobelens@olvg.nl
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Het sectio onderzoek: Verloskundige zorg en begeleiding na een
eerdere sectio caesarea
Vivian Hofman, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Achtergrond en doelstelling
Wereldwijd en ook in Nederland is al jaren een stijging zichtbaar in het aantal sectio caesarea. Na
een eerdere sectio caesarea mogen vrouwen, na counseling, kiezen tussen een vaginale baring of
een primaire sectio caesarea. In Nederland worden zwangeren normaliter rond een amenorroeduur
van 36 weken gecounseld door een tweedelijns obstetrisch zorgverlener over de gewenste modus
partus. In de literatuur staat beschreven dat zwangeren al eerder in de zwangerschap behoefte
hebben aan een dergelijk gesprek. Desondanks is er weinig literatuur over het effect en de ervaring
van zwangeren met counseling vroeg in de zwangerschap. Het doel van dit onderzoek was bepalen
of eerder en gestructureerd counselen in de zwangerschap, na een voorgaande sectio caesarea, leidt
tot een afname van het aantal primaire sectio caesarea zonder dat dit negatieve consequenties
heeft voor moeder of kind. Ook werd onderzocht hoe zwangeren deze nieuwe manier van counselen
ervaren.
Methode
Dit onderzoek betrof een mixed-methods studie, uitgevoerd van januari- oktober 2020 in het Groene
Hart Ziekenhuis. Voor het kwantitatieve onderdeel van dit onderzoek werd gekozen voor een
cohortstudie met historische vergelijkingsgroep. De onderzoeksgroep bestond uit vrouwen met een
sectio caesarea in anamnese en zwanger van een eenling. Deze vrouwen werden volgens nieuw
protocol gecounseld bij amenorroeduur 15, 21 en 36 weken. De primaire uitkomstmaat was of er
verschil was in de voorkeur voor- en de daadwerkelijke modus partus. De secundaire uitkomstmaten
waren verschillen in partusgegevens, maternale- en neonatale uitkomsten. Deze gegevens werden
uit het elektronisch patiëntendossier gehaald. Het kwalitatieve deel werd uitgevoerd via
semigestructureerde interviews, gehouden onder de interventiegroep. Het interviewen stopte toen
saturatie was bereikt.
Resultaten
Er werden 597 vrouwen geïncludeerd in de historische vergelijkingsgroep en 55 in de
interventiegroep. De basiskarakteristieken tussen beide groepen kwamen overeen. Zwangeren,
gecounseld volgens het nieuwe protocol, kozen significant vaker voor een vaginale baring in
vergelijking met de historische vergelijkingsgroep 68,4% versus 49,7% (p=0,03) adjusted Odds Ratio
5,77 95% betrouwbaarheidsinterval 1,08-4,42 (p=0,03). Hoewel procentueel gezien meer vrouwen in
de interventiegroep vaginaal bevielen is dit resultaat niet significant. In de interventiegroep kozen
significant meer vrouwen voor pijnstilling (56,7%) in vergelijking met (35,9%) uit de historische
vergelijkingsgroep (p=0,03) adjusted Odds Ratio 4,42 95% betrouwbaarheidsinterval 1,06-4,89
(p=0,04). Er waren geen significante verschillen in de maternale en neonatale uitkomsten.
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Alle vrouwen die meededen aan het kwalitatief onderzoek waren positief over het nieuwe protocol.
De vroege counseling leidde onder andere tot geruststelling, houvast en stof tot nadenken. Door de
tweede afspraak ontstond een mogelijkheid om specifieke vragen te stellen naar aanleiding van het
eerste gesprek. Het geven van eenduidigere informatie en desgewenst het bieden van continuïteit
van zorg(verlener) zouden kunnen leiden tot verdere verbetering van de zorg.
Quote uit Begeleidingsbehoeften – informatie
Deelnemer 7: “Tijdens het eerste gesprek hebben we stap voor stap gekeken naar wat is er nou
eigenlijk gebeurd en waar is het mis gegaan… In de hectiek was het een beetje langs ons heen
gegaan dus wist ik niet goed hoe de bevalling gegaan was”.

Quote uit Ervaring met eenduidig en gefaseerd counselen
Deelnemer 8: “Dat het is gelukt, komt ook gewoon door dat begeleidingstraject. Anders had ik zeker
weer gelijk in de paniek geschoten en was het weer helemaal misgegaan”.

Conclusie en aanbevelingen
Eerder en gestructureerd counselen werd door zwangeren als positief ervaren. Het stelde hen gerust
en gaf houvast. Hierdoor kozen meer zwangeren vooraf voor een vaginale baring. Het aantal
vaginale baringen is niet significant toegenomen. In dit onderzoek werden geen verschillen
gevonden in maternale en neonatale uitkomsten na eerdere counseling.

Contactgegevens
Naam: Vivian Hofman

Email: vivianketting@outlook.com
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Analyse van indicaties en uitkomsten van een electieve inleiding
versus de spontane start baring in een laagrisico-populatie
Een retrospectief cohortonderzoek in het Deventer Ziekenhuis
Esther Wesselink, Deventer Ziekenhuis, Deventer
Achtergrond en doelstelling
De laatste jaren stijgt het percentage inleidingen, zowel landelijk als in het Deventer Ziekenhuis. Van
medische inleidingen is bekend dat inleiden ten gunste van afwachten gunstige uitkomsten geeft.
Van electieve inleidingen wordt dit momenteel veelvuldig onderzocht, maar is nog niet bekend voor
de Nederlandse populatie. Onduidelijk is welk aandeel de electieve inleiding heeft op het stijgende
percentage inleidingen binnen het Deventer Ziekenhuis en wat de uitkomsten zijn voor moeder en
kind in vergelijking met de groep vrouwen met een spontane start van de baring in een laagrisicopopulatie. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de indicaties en uitkomsten van
electieve inleidingen ten opzichte van spontaan gestarte bevallingen met als primaire uitkomstmaat
de incidentie van secundaire sectio’s. Met dit inzicht wordt het mogelijk om te reflecteren op de
uitkomsten en de indicaties van een electieve inleiding en gerichter voorlichting te geven over de
uitkomsten na een electieve inleiding of een spontaan gestarte baring in het Deventer Ziekenhuis.
Methode
Dit onderzoek betreft een retrospectief cohortonderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat uit
vrouwen zonder medische indicatie voor inleiding die van 1 december 2016 tot en met 30 november
2019 bevallen zijn in het Deventer Ziekenhuis na een electieve inleiding of na een spontane start van
de baring. Geïncludeerd werden baringen met een hoofdligging, eenling zwangerschap en zekere
zwangerschapsduur van 37+0- 41+6 weken. Vrouwen met antenatale verdenking op een foetale
afwijking, intra uteriene vruchtdood, primaire sectio of sectio in de anamnese werden geëxcludeerd.
De onderzoeksgroep is verdeeld in een hoog en laagrisico-populatie, vervolgens in electieve
inleiding/medische inleidingsgroep en een controlegroep met spontane start van de baring. Dataextractie vond plaats uit het elektronisch patiëntendossier HIX 6.1. De statistische analyse is
uitgevoerd met behulp van SPSS, versie 27.0.

Resultaten
In de totale onderzoeksgroep (n=2348)
waren 888 inleidingen. Hiervan was 26%
(236/888) een electieve inleiding. In de
laagrisicogroep (n=1451) werd 16%
(236/1451) ingeleid vanwege surmenage
(55,9%), dreigende serotiniteit (28,8%),
verwachte macrosomie (10,2%) en op
psychiatrische/ psychosociale indicatie
(5,1%).
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In de totale laagrisicogroep was géén significant verschil in de incidentie van een secundaire sectio
(inleiding-groep 12, 7% (30/236) versus controlegroep 10,0% (121/1214); p= 0,20). Bij stratificatie
naar pariteit en correctie voor confounders werd bij alleen nulliparae een significant hoger
percentage sectio gezien in de inleidingsgroep vergeleken met de controlegroep (inleidingsgroep
26,8% versus controlegroep 12,2 %, 2,11 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,24-3,59)). Er werd in de
electieve inleidingsgroep vaker epidurale pijnstilling gegeven vergeleken met de controlegroep
(inleidingsgroep 47,9% versus controlegroep 34,8%, aangepast odds ratio 1,68 (95%
betrouwbaarheidsinterval 1,26-2,24)).
Conclusie en aanbevelingen
Hoewel het onderzoek methodologische beperkingen kent, laten de uitkomsten wel zien dat met
name voor nulliparae de kans op een sectio groter is. Doordat in deze studie in de laagrisico
populatie indicaties met mogelijk verschillende risicoprofielen zijn meegenomen, is het moeilijk
eenduidige conclusies te trekken en deze mee te nemen bij de counseling van een inleiding op
uitsluitend maternale wens. Een grootschalig prospectief cohortonderzoek op landelijk niveau is aan
te bevelen.

Contactgegevens
Naam: Esther Wesselink

Email: e.wesselink@dz.nl
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Ervaringen van patiënten en zorgverleners bij het centrum voor
vroege zwangerschap in het Radboudumc
Hanneke Munten-van Dijk, Radboudumc, Nijmegen
Achtergrond en doelstelling
In juni 2017 is het Radboudumc gestart met het ‘Centrum Vroege Zwangerschap-Radboudumc’
(CVZR). Hier wordt door een team van acht verloskundigen, continuïteit van zorg geboden aan
zwangere vrouwen met een (verdenking op een) miskraam. Het gaat om ongeveer 250 vrouwen per
jaar. Het is onbekend wat de ervaringen zijn van zowel de patiënt als het verloskundige team met
betrekking tot (na)zorg en organisatie van het CVZ-R. Het doel van het onderzoek was tweeledig.
Allereerst was het doel om de ervaringen van de patiënt rond het behandelproces van het CVZ-R bij
het doormaken van een miskraam te evalueren. Daarnaast werd gekeken naar wat het team van
verloskundigen vindt van de organisatie van het zorgproces rondom het CVZ-R.
Methode
Er werd een kwalitatief praktijkonderzoek uitgevoerd. Toestemming werd gevraagd aan de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek. Er vonden semigestructureerde interviews plaats met de
patiënten. Daarna vond een focusgroep plaats met het verloskundig team van het CVZ-R. De
interviews en focusgroep werden opgenomen met een voice-recorder waarna opnamen
getranscribeerd werden. Analyse vond plaats middels codering in Atlas.ti. Populatie: Vrouwen die in
de eerste twaalf weken van de zwangerschap een miskraam doormaakten en onder zorg waren van
het CVZ-R. Daarnaast het verloskundige team van zorgverleners die werkzaam zijn op de CVZ-R.
Resultaten
Saturatie werd bereikt na acht interviews. De focusgroep vond plaats met vijf verloskundigen. De
patiënt geeft het CVZ-R een gemiddelde score van 7,6. Na codering van de interviews en focusgroep
werden uit drie thema’s verbeterpunten geëxtraheerd. Gevonden verbeterpunten waren
continuïteit van hulpverlener nastreven en voorbereiding van het consult. Een ander verbeterpunt
was het proces rondom planning en counseling van een curettage verbeteren. Tevens werd
geadviseerd de wachtruimte aan te passen zonder zwangere vrouwen in de wachtkamer.
Procesmatig zou bij een verwijzing vanuit de eerste lijn eerst een expectatief beleid gevoerd moeten
zijn van minimaal één week tot tien dagen voor verwijzing. Verder, om een beter verloop van een
nieuwe menstruatie te kunnen volgen na een miskraamrest, zou de telefonische nacontrole later
moeten plaatsvinden. Als laatste heeft het verloskundig team meer behoefte aan hands-on
echotraining en zij verwachten van superviserend gynaecologen zich te confirmeren aan het
protocol.
Conclusie en aanbevelingen
Participanten van het onderzoek (patiënten en zorgverleners) zijn over het algemeen tevreden over
de geboden zorg. Vanuit patiënten en zorgverleners zijn verbeterpunten aangewezen zowel op
gebied van drie thema’s: communicatie, continuïteit en organisatie van zorg.

Contactgegevens
Naam: Hanneke Munten-van Dijk

Email: hanneke.munten@radboudumc.nl
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Inventarisatie van de werkwijzen bij koorts durante partu met
epidurale analgesie.
Els Kruit, Deventer Ziekenhuis, Deventer
Achtergrond en doelstelling
Epidurale analgesie heeft als pijnstilling durante partu de voorkeur omdat het veilig is en effectief.
Naast alle voordelen die deze vorm van pijnstilling biedt, kent het ook een belangrijk nadeel. 20
procent van de barende vrouwen met epidurale analgesie ontwikkelt koorts en wordt hiervoor
behandeld met antibiotica, ten opzichte van 6,8 procent zonder epidurale analgesie. Koorts bij
epidurale analgesie wordt niet geassocieerd met een verhoogde kans op een infectie en het zou
kunnen zijn dat er overbodig antibiotica(AB) wordt gegeven met de eventuele nadelige gevolgen
hiervan. Nationaal en internationaal ontbreken richtlijnen voor koorts durante partu met daarin
beschreven hoe te handelen bij koorts met epidurale analgesie, waardoor elk ziekenhuis een eigen
werkwijze of protocol hanteert. Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk krijgen van de verschillen
en overeenkomsten in het beleid bij koorts durante partu met epidurale analgesie tussen de
Nederlandse ziekenhuizen.
Methode
Een kwalitatief onderzoeksdesign, een inductief en exploratief praktijkgericht onderzoek naar
ontwikkeling en uitvoering van beleid. Opgebouwd in twee fasen. In de eerste fase werden alle 75
ziekenhuizen met acute obstetrische zorg benadert voor een kort semigestructureerd telefonische
interview. In de tweede fase werden aan de hand van de resultaten uit fase één, zeven ziekenhuizen
benadert voor diepte face-to-face interviews. In deze interviews is er dieper ingegaan op
verwachtingen, behoeften en drijfveren achter het gevoerde beleid. Inclusie criteria waren
gynaecologen, verloskunde artsen, verloskundigen, physician assistants en arts assistenten langer
dan een jaar werkzaam op de verloskamers. De opgenomen interviews werden uitgewerkt in Atlas-ti
en analyse van de gegevens vond plaats door middel van open-, axiaal - en selectief coderen
Resultaten
Een respons van 91 procent (N=68) werd behaald. De resultaten laten zien dat 20 van de 68
ziekenhuizen geen protocol heeft voor koorts durante partu. Als er sprake is van epidurale analgesie
wordt in bijna een derde van de ondervraagde ziekenhuizen het beleid aangepast. Er wordt later of
niet gestart met antibiotica. Er worden verschillende definities voor koorts en chorioamnionitis
gebruikt, dit resulteert in verschillende afspraken wanneer te starten met antibiotica. Variërend van
37,8 graden Celsius tot 38,5 graden Celsius, met of zonder risicofactoren als maternale- en foetale
tachycardie. Er wordt tympaan, rectaal en temporaal temperatuur gemeten. Paracetamol wordt in
65 ziekenhuizen toegediend, als diagnosticum of als onderdeel van de behandeling. In fase twee is
dieper ingegaan op de beweegreden achter deze verschillen. Hier zijn zes topics gevormd die veel
genoemd zijn en van invloed zijn op het beleid. De aanwezigheid van een protocol of niet en hoe dit
reflecteert op de werkvloer; de manier van counselen; de angst voor de bèta hemolytische
streptokok groep b; paracetamol gebruik en ontbrekende richtlijnen.
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Resultaten fase 1, werkwijzen koorts durante partu in 68 Nederlandse ziekenhuizen.

Conclusie en aanbevelingen
In Nederland is geen eenduidig beleid omtrent koorts durante partu met of zonder epidurale
analgesie. De verschillen zitten in de wijze van meten van de temperatuur, paracetamol gebruik en
beleid bij epidurale analgesie. Daarnaast worden meerdere definities van koorts durante partu en
chorioamnionitis gehanteerd. Dit resulteert in verschillend beleid op de verloskamer. De
overeenkomsten zitten in koorts met bijkomende risicofactoren, dan wordt er direct gestart met AB.
Contactgegevens
Naam: Els Kruit

Email: e.kruit@dz.nl
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Het effect van de time-out procedure op de verloskamers
Een mixed-methods naar communicatie en patiëntveiligheid
Elke Lindenbergh - van der Koelen, Admiraal de Ruyter Ziekehuis, Goes
Achtergrond en doelstelling
Miscommunicatie is een van de grootste oorzaken voor perinatale complicaties. Tachtig procent van
de miscommunicatie vindt plaats tijdens de overdracht van dienst binnen de eigen discipline, dan
wel wanneer andere zorgverleners in consult worden gevraagd. Een manier om geprotocolleerd over
te dragen is door middel van de time-out procedure. Zeker wanneer de zwangere vrouw en haar
partner hier actief bij betrokken worden kan de communicatie -en hiermee de patiëntveiligheidverbeteren. Het doel van deze masterthese was de patiëntveiligheid te verbeteren door een
complete kennisoverdracht en communicatie betreffende het medisch dossier van de zwangere
vrouw. Specifieke aandacht ging uit naar verbetering van de communicatie op de verloskamers door
een gestandaardiseerde manier van overdragen.
Methode
Middels een mixed-methods onderzoek werd nagegaan of implementatie van een geprotocolleerde
time-out procedure invloed heeft op de communicatie in het team. De procedure werd prospectief
geïmplementeerd. Pre- en post implementatie werd middels vragenlijsten op likert-schaal onder
zorgmedewerkers op de verloskamers, inzichtelijk gemaakt hoe zij de communicatie ervaarden.
Aanvullend werd door een semigestructureerde discussie in een focusgroep verdiepend inzicht
vergaard in communicatie en samenwerking op de verloskamers.
Resultaten
De respons op de pre- en post implementatie vragenlijst betrof respectievelijk 73% (n=54) en 51%
(n=37). Een veilige en gelijkwaardige cultuur van de afdeling werd zeer belangrijk gevonden voor een
goede teamspirit. Verpleegkundigen voelden zich het minst volwaardig lid van het obstetrisch team
(58%) tegenover 93% van de overige disciplines (p=0,01). Negatieve ervaringen in het verleden
spelen hierin een rol. Het gevoel dat fouten je worden aangerekend waren met name onder
eerstelijns verloskundigen een opvallend resultaat (p<0,005). Pre-implementatie werd door de
zorgverleners aangenomen dat de time-out-procedure (TO) een grote tijdsinvestering kost. Postimplementatie bleek echter uit zowel de vragenlijst als focusgroep, dat de tijdsinvestering als
minimaal werd ervaren.
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Figuur 1. Factoren met betrekking tot de mate van veiligheid en open afdelingscultuur
beschreven door respondenten van de vragenlijsten.

Factoren van invloed op goede communicatie zoals tijdsdruk, moeheid, spoedgevallen of wanneer
collega’s geen waarde lijken te hechten aan goede communicatie werden herkend, zonder
significant verschil tussen de disciplines. In de focusgroep werden deze factoren eveneens beaamd.
Daarnaast kwam aan bod dat het bevalplan na implementatie vaker werd besproken en de zwangere
vrouw actiever betrokken werd bij haar zorgproces.

…”Maar ik vind wel, als je de time-out bespreekt doe je ook automatisch het bevalplan erbij,
en anders als je een overdracht hebt of zo, dan denk ik dat dat vergeten wordt. Dat heb je nu dan
minder eh…en mensen vullen ook nog wat aan als je het bespreekt..” (klinisch verloskundige)

…”dat mensen ook echt wel het idee hebben van oh.. der wordt goed eh ingevuld en eh.. dat
ze zich gehoord voelen. Ik heb het idee dat mensen het wel heel fijn vinden als je een soort van open
dossiervorming doet, en ze betrekt bij hun zorg..” (obstetrie verpleegkundige)

Figuur 2. Quotes Focusgroep (thema: actief betrekken van de zwangere vrouw en investeren in de
vertrouwensrelatie)

Conclusie en aanbevelingen
Hoewel de afdeling verloskunde als een open en veilige cultuur beschouwd werd, bleek uit dit
onderzoek dat er nog meer geïnvesteerd kon worden in een goede teamspirit. Door op een
gestandaardiseerde manier gebruik te maken van de TO en alle professionals meer te betrekken bij
besluitvorming werd de communicatie- en daarmee patiëntveiligheid- verbeterd. De time-out
procedure is een efficiënt hulpmiddel om het zorgproces te verbeteren. Daarnaast kan de TO de
vertrouwensrelatie met de zwangere vrouw vergroten.
Contactgegevens
Naam: Elke Lindenbergh

Email: p.lindenbergh-vanderkoelen@adrz.nl
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De invloed van bètamethason op de glucosewaarden van de
zwangere vrouw en de neonaat
Evelyne van Driel, Erasmus MC, Rotterdam
Achtergrond en doelstelling
Bètamethason (Celestone®) wordt gebruikt ter foetale longrijping bij dreigende vroeggeboorte. Uit
diverse onderzoeken is gebleken dat onder invloed van bètamethason significant vaker maternale
hyperglycaemie ontstaat. Dit effect is te vinden bij zowel zwangere vrouwen met als zonder
(zwangerschapsgerelateerde) diabetes mellitus (G)DM), al lijken de uitschieters bij vrouwen met
(G)DM hoger te zijn. Tevens lijkt de maternale body mass index (BMI) van invloed te zijn op de ernst
en duur van de hyperglycaemie. Daarnaast is het van belang te onderzoeken welke groep neonaten
(geboren binnen vijf dagen of later dan vijf dagen na start van de kuur bètamethason) meer risico
hebben op hypoglycaemie, zodat ook daarop geanticipeerd kan worden.Het doel van deze studie is
inzicht te krijgen of er verschil is in de ernst en duur van de hyperglycaemie bij zwangere vrouwen
met verschillende vormen van (G)DM en wat de invloed van de BMI daarop is.
Methode
Er werd een retrospectief cohortonderzoek verricht onder zwangere vrouwen met diabetes mellitus
(DM) die tussen 01-07-2017 en 01-10-2020 vanwege dreigende vroeggeboorte (amenorroeduur
tussen 23 weken en 5 dagen en 33 weken en 6 dagen) opgenomen waren in het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam, en een kuur bètamethason ter foetale longrijping hebben gekregen. De
zwangere vrouwen zijn ingedeeld in de groepen op basis van de vorm van DM waar zij mee bekend
zijn: DM1, DM2 met medicatie, DM2 met dieet, GDM met medicatie en GDM met dieet. Secundair is
gekeken naar de associatie tussen geboorte binnen of gelijk aan vijf óf langer dan vijf dagen na de
start van de kuur bètamethason en de neonatale glucosewaarden.
Resultaten
In totaal werden 150 statussen doorzocht en konden er 108 zwangere vrouwen worden
geïncludeerd. De groepen DM1 en DM2 met medicatie lieten tijdens de kuur bètamethason hogere
glucosewaarden zien dan de groepen GDM met dieet en GDM met medicatie. GDM met dieet en
GDM met medicatie verschillen onderling niet. De groepen DM1 en DM2 met medicatie verschillen
onderling ook niet van elkaar. Bij de groepen DM1 en DM2 met medicatie bleek dat hoe hoger de
BMI hoe lager de glucosewaarden bleven. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen
de glucosewaarden van de neonaten die korter of langer dan vijf dagen na de start van de kuur
bètamethason werden geboren.
Conclusie en aanbevelingen
Zwangere vrouwen bekend met DM1 of DM2 met medicatie ontwikkelen tijdens een kuur
bètamethason hogere glucosewaarden dan vrouwen met GDM met dieet en GDM met medicatie.
De glucosewaarden blijven gemiddeld twee dagen verhoogd. Bij de groep DM2 met medicatie
blijven de glucosewaarden langer hoog. Hoe hoger de BMI, hoe lager de glucosewaarden onder
vrouwen met DM1 en DM2 met medicatie blijven. De glucosewaarden van de neonaten geboren
binnen vijf dagen of langer dan vijf dagen na de start van de kuur bètamethason bleek niet van
elkaar te verschillen.
Contactgegevens
Naam: Evelyne van Driel

Email: e.vandriel@erasmusmc.nl
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Continuïteit van zorg door de eerste lijn bij een milde medische
indicatie tijdens de baring: Een evaluatieonderzoek.
Louisa Hoogmoed, Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Achtergrond en doelstelling
Tussen 2007 en 2017 is het aantal overdrachten van zorg durante partu gestegen van 42% naar 66%
voor nullipara. Eerder onderzoek toonde aan dat overdracht van zorg en het onderbreken van
continue begeleiding tijdens de baring, kan zorgen voor een negatievere baringsbeleving, meer
pijnstillingsverzoeken en meer vaginale kunstverlossingen ten opzichte van gecontinueerde zorg. Het
doel van deze studie was inzicht krijgen in de barings- en neonatale uitkomsten indien de
eerstelijnsverloskundige de baringsbegeleiding continueert in het geval van een vijftal milde
medische indicaties. De focus lag op het uitsluiten van negatieve effecten. De tijdsinvestering van de
eerstelijnsverloskundigen werd ook geëvalueerd.
Methode
Dit onderzoek vond plaats in het Verloskundig Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland tussen
januari 2017 en december 2018. De baringsbegeleiding werd gecontinueerd door de
eerstelijnsverloskundige onder supervisie van de tweede lijn bij het ontstaan van: 1. meconium
houdend vruchtwater,2. langer dan 24 uur gebroken vliezen, 3. morfine verzoek, 4. fluxus
postpartum met bloedtransfusie en/of manuele placentaverwijdering in anamnese en 5. bij een
indicatie voor antibioticaprofylaxe durante partu. De baring werd geheel overgenomen door de
tweede lijn bij het ontstaan van een tweede medische indicatie. Het onderzoek cohort werd
vergeleken met een vergelijkingscohort van januari 2015 tot en met december 2016. Er werd een
intention-to-treat protocol gevolgd. De primaire uitkomstmaat, modus partus, werd bepaald
middels univariabele en multivariabele logistische regressie voor geassisteerde baring versus
spontane baring. De odds ratio (OR) voor de vaginale kunstverlossing en sectio werd eveneens
bepaald middels univariabele en multivariabele logistische regressie. De medisch ethische commissie
gaf goedkeuring.
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Resultaten
In de studie werden 420 patiënten geïncludeerd waarvan 199 in het onderzoek cohort en 221 in het
vergelijkingscohort (tabel 2). De geassisteerde baringen in het onderzoek cohort verschilde niet van
het vergelijkingscohort (adjusted odds ratio (aOR) 0,64; 95%BI 0,38-1,06). Wel waren er minder
vaginale kunstverlossingen in de onderzoeksgroep (aOR 0,55; 95% BI 0.31-0.99). Er werden geen
verschillen gezien in bijstimulatie, klinisch relevante perineumschade, bloedverlies, ontsluitingsduur,
uitdrijvingsduur, epidurale anesthesie en neonatale uitkomsten tussen het onderzoek cohort en het
vergelijkingscohort. Tijdens deze studie besteedde de verloskundigen gemiddeld 2,7 uur extra tijd
aan begeleiding.
Conclusie en aanbevelingen
Dit onderzoek toont aan dat het continueren van de baringsbegeleiding door de
eerstelijnsverloskundige geen negatieve effecten heeft op baringsuitkomsten en neonatale
uitkomsten. De tijdsinvestering voor de verloskundigen was beperkt. Het valt te overwegen in de
toekomst een gerandomiseerd onderzoek uit te voeren waarin overdracht van zorg wordt
vergeleken met gecontinueerde zorg met voldoende power om een eventueel verschil in spontane
baringen te kunnen aantonen.

Contactgegevens
Naam: Louisa Hoogmoed

Email: Hoogmoed.l@zaansmc.nl
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Baat het wel en schaadt het niet?
Een vergelijking van de uitkomsten vóór en na de implementatie van ‘The Big Baby Trial’ bij
een vermoeden van macrosomie
Carolien Schockman, Haga Ziekenhuis, Den Haag
Achtergrond en doelstelling
In 2015 bleek uit ‘The Big Baby Trial’ dat eerder inleiden van de bevalling bij een vermoeden van
macrosomie de kans op een schouderdystocie verlaagde en de kans op een spontane vaginale
bevalling deed toenemen. Er traden echter ook meer derde- en vierdegraadsrupturen op en er was
vaker hyperbilirubinemie bij de neonaat. Naar aanleiding van ‘The Big Baby Trial’ en een Cochrane
Review over dit onderwerp werden zwangeren met een vermoeden van macrosomie in het
HagaZiekenhuis gecounseld voor een inleiding vóór 39 weken zwangerschapsduur. De uitkomsten
van dit beleid waren nog niet onderzocht. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van deze
beleidswijziging waarbij vrouwen vanwege een vermoeden van macrosomie werden gecounseld
voor een inleiding.
Methode
Er is een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd naar het verschil in uitkomsten tussen vrouwen
die in 2019 en vrouwen die in 2014 klinisch zijn bevallen met een vermoeden van macrosomie in het
HagaZiekenhuis in Den Haag. Vrouwen met een aterme eenlinggraviditeit in hoofdligging en de
intentie om vaginaal te bevallen werden geïncludeerd. Het effect van eerder inleiden op de modus
partus en selectieve maternale, neonatale en baringsuitkomsten is onderzocht. Daarnaast is gekeken
naar het percentage neonaten dat daadwerkelijk een geboortegewicht had p90. Er is gebruik
gemaakt van nominale en logistische regressieanalyse. Daarbij zijn zowel univariabele als
multivariabele analyses uitgevoerd met Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 26.
Resultaten
Er zijn 375 vrouwen geïncludeerd die in 2019 bevielen en 245 vrouwen die bevielen in 2014. Er was
geen verschil in de kans op een spontane vaginale bevalling (aOR 1,01 95%BI 0,69-1,48),
kunstverlossing (aOR 1,04 95%BI 0,59-1,85) en secundaire sectio (aOR 0,97 95%BI 0,61-1,52). In 2019
werden meer bevallingen ingeleid (aOR 1,56 95%BI 1,11-2,20) en werd vaker bijstimulatie gebruikt
(aOR 1,67 95%BI 1,16-2,40). De kans op een schouderdystocie was kleiner in 2019 (aOR 0,28 95%BI
0,12-0,66). Bij 69% van de neonaten bleek uiteindelijk geen sprake van een geboortegewicht p90.
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Vergelijking uitkomsten studiegroep 2019 en vergelijkingsgroep 2014
Uitkomsten 2019

2014

aOR (95%BI)~

N=375

%

N=245

%

Spontaan vaginaal

286

76

180

74

1,01 (0,69-1,48)

Kunstverlossing

34

9

24

10

1,04 (0,59-1,85)

Secundaire sectio

55

15

41

17

0,97 (0,61-1,52)

Inleiding

244

65

122

50

1,56 (1,11-2,20)*

Bijstimulatie

286

76

158

65

1,67 (1,16-2,40)*

Schouderdystocie

9

2

18

7

0,28 (0,12-0,66)*

Fractuur

5

1

3

1

Plexusschade

0

0

1

<1

0,80 (0,17-3,77)

~ gecorrigeerd voor leeftijd, etniciteit en medische indicatie * significant verschil

Conclusie en aanbevelingen
Het counselen en eerder inleiden van de bevalling verlaagde de kans op een schouderdystocie
wanneer er daadwerkelijk sprake was van een geboortegewicht ≥ 4000 gram en/of ≥ p90. De
afkapwaarde EFW en/of AC ≥ p90 was hiervoor geen goede voorspeller. Bij de meeste vrouwen was
er ten onrechte een vermoeden van macrosomie. Bij hen werden onnodige en mogelijk nadelige
medische interventies uitgevoerd. Om de kans op neonatale complicaties als gevolg van een
schouderdystocie bij macrosomie succesvol te kunnen verlagen is een betrouwbare en valide
diagnostische methode voor het detecteren van foetale macrosomie een vereiste.

Contactgegevens
Naam: Carolien Schockman

Email: c.schockman@hagaziekenhuis.nl
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De Noorse handgreep
Leidt scholing over de Noorse handgreep tot structureel toepassen van deze
perineumtechniek in de praktijk?
Manon Michielsen-Jacobs, Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom
Achtergrond en doelstelling
Vaginale geboortes gaan bij ongeveer 85% van de vrouwen gepaard met schade aan het perineum.
Bij derde- en vierdegraads rupturen treedt sfincterletsel op. Wanneer er sprake is van dergelijk letsel
kunnen complicaties optreden. Fecale incontinentie, seksueel disfunctioneren, pijn en verminderde
kwaliteit van leven zijn problemen die op lange termijn voorkomen. Het toepassen van de
ondersteunende perineumtechniek de Noorse handgreep tijdens de uitdrijving kan leiden tot een
afname van het optreden van sfincterletsel. Dit is de aanleiding geweest om scholingen over de
Noorse handgreep te organiseren onder obstetrisch zorgverleners in het Bravis Ziekenhuis.
Het doel van dit onderzoek was een structurele toename van het percentage zorgverleners dat de
Noorse handgreep toepast bij vaginale geboortes. Om dit te bereiken werd binnen integrale
geboortezorgorganisatie Qocon een scholing georganiseerd waarin de theorie en praktische
vaardigheden over de Noorse handgreep centraal stonden.
Methode
Er is longitudinaal prospectief surveyonderzoek verricht onder obstetrisch zorgverleners.
Gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen kregen van een expert theoretische en
praktische scholing over de Noorse handgreep. Voor, direct na en drie maanden na de scholing werd
een vragenlijst afgenomen. Onderwerpen over kennis van de risicofactoren voor het optreden van
sfincterletsel, de voorkeur van werkwijze (hands-on of hands-off) en stellingen over motivatie en
toepassen van de Noorse handgreep in de praktijk werden bevraagd.
Resultaten
Alle deelnemers die de scholing gevolgd hadden hebben de drie vragenlijsten ingevuld. Na de
scholing waren alle deelnemers gemotiveerd om de Noorse handgreep in de praktijk toe te passen.
De meeste obstetrici hadden de voorkeur om het perineum te ondersteunen (hands-on) tijdens de
uitdrijving (80,6%). Van alle zorgverleners die de scholing gevolgd hadden paste 50% drie maanden
na de scholing de Noorse handgreep toe.
Bij aanvang van de scholing was dit percentage 19,5%. Zorgverleners benoemden het kunnen
voorkomen van sfincterletsel als een motiverende factor om de handgreep in de praktijk toe te
passen. De complexiteit van de handgreep bleek een beperkende factor te zijn voor het
routinematig toepassen van de handgreep in de praktijk.
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IK PAS DE NOORSE HANDGREEP TOE TIJDENS DE UITDRIJVING

22,2%
27,8%
47,2%
2,8%

Figuur 1 Geeft het percentage weer van de zorgverleners die de Noorse handgreep toepast (drie maanden na de scholing)

Conclusie en aanbevelingen
Een theoretische en praktische scholing over de Noorse handgreep heeft motiverend gewerkt om
een toename te bereiken van het percentage zorgverleners die de handgreep toepast bij vaginale
geboortes. Om routine te krijgen in deze complexe perineumtechniek is het belangrijk om de
praktische scholing te blijven herhalen.

Contactgegevens
Naam: Manon Michielsen-Jacobs

Email: michielsenmanon@gmail.com
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Invloed van hemorrhagia postpartum op emotioneel en fysiek
welbevinden
Margo de Moor, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom
Achtergrond en doelstelling
In de Westerse landen wordt de laatste jaren een stijging van de incidentie van hemorrhagia
postpartum gezien. Hemorrhagia postpartum kan invloed hebben op de psychische en fysieke
gezondheid van ouders, wat gevolgen kan hebben voor de binding tussen ouder en kind. In de
literatuur is geen eenduidigheid beschreven of het doormaken van een hemorrhagia postpartum
verband houdt met het ontwikkelen van een postnatale depressie, posttraumatische stressstoornis,
vermoeidheid of het ontwikkelen van een slechte binding tussen ouder en kind. Daarnaast is beperkt
inzicht wat de emotionele impact is van een hemorrhagia postpartum bij partners.
Het doel van deze studie was onderzoeken wat de invloed is van een hemorrhagia postpartum op het
emotioneel welbevinden van vrouwen en de partner waarvan de vrouw een hemorrhagia postpartum
>1000 milliliter (ml) heeft doorgemaakt in vergelijking met vrouwen en de partner waarvan de vrouw
geen hemorrhagia postpartum heeft doorgemaakt en onderzoeken wat de invloed is op het ervaren
van vermoeidheid bij vrouwen met een hemorrhagia postpartum >1000ml in vergelijking met
vrouwen die geen hemorrhagia postpartum hebben doorgemaakt.
Methode
Een prospectieve cohortstudie werd opgezet. Vrouwen en de partners waarvan de vrouw een
hemorrhagia postpartum >1000ml binnen 24 uur na de bevalling heeft doorgemaakt
(onderzoeksgroep) en vrouwen en de partner waarvan de vrouw <500ml bloedverlies heeft binnen
24 uur na de bevalling (controlegroep) werden gevraagd zes weken postpartum vragenlijsten in te
vullen. De primaire uitkomstmaat waren symptomen van een postnatale depressie gemeten bij
zowel vrouwen als partners. De secundaire uitkomstmaten waren vermoeidheid, ouder en kind
binding en posttraumatische stressstoornis van vrouwen en partners. Voor het analyseren van het
effect van hemorrhagia postpartum op de primaire en secundaire uitkomstmaten werd gebruik
gemaakt van univariabele en multivariabele logistische regressieanalyses...
Resultaten
In totaal namen 200 participanten deel aan het onderzoek; 65 vrouwen en 53 partners in de
onderzoeksgroep, 48 vrouwen en 34 partners in de controlegroep. De vrouwen in de totale
onderzoeksgroep waren gemiddeld 31 jaar oud, de partners 33 jaar. Van de vrouwen was 54%
primipara. Er leek een trend te zijn dat de vrouwen in de onderzoeksgroep meer symptomen hadden
van postnatale depressie (OR 2,56 95% BI 0,71 – 9,09), vermoeidheid (OR 2,22 95% BI 0,81 – 6,25),
posttraumatische stressstoornis (OR 1,47 95% BI 0,12 – 16,67) en ouder en kind binding (OR 2,27,
95% BI 0,20 – 25,00). Deze trend was niet statistisch significant. Hetzelfde gold voor de partners in
de onderzoeksgroep. Zij hadden meer symptomen van postnatale depressie (OR 1,12, 95% BI 0,39 –
3,23), posttraumatische stressstoornis (OR 1,04, 95% BI 0,99 – 1,10) en problemen in de ouder en
kind binding (OR 1,04, 95% BI 0,99 – 1,10). De trend bleek niet statistisch significant.
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Tabel 1: Resultaten vragenlijsten van de vrouwen in de onderzoeks- en contolegroep en associatie van HPP op
verschillende uitkomstmaten
Score
Onderzoeksgroep
Controlegroep
Univariabele
Multivariabele
vrouwen
vrouwen (n=48),
analyse
analyse
(n=65), n(%)
n(%)
OR, 95%BI
aOR, 95%BI
EPDS1
0-10
46 (70,77)
41 (85,42)
2,44
2,56
(0,93 – 6,25)
(0,71 – 9,09)
≥11
19 (29,23)
7 (14,58)
MFI2
TSQ3
PBQ4 - Hechting
PBQ Afwijzing/
agressie

0-38
≥39
0-5
≥6
0-11
≥12
0-12

PBQ - Angst voor
eigen kind
PBQ - Beginnende
mishandeling

28 (43,07)
37 (56,92)
57 (87,69)
8 (12,31)
59 (90,77)
6 (9,23)
64 (98,46)

29 (60,42)
19 (39,58)
47 (97,92)
1 (2,08)
46 (95,83)
2 (4,17)
48 (100,00)

≥13

1 (1,54)

0 (0,00)

0-9
≥10
0-2

64 (98,46)
1 (1,54)
65 (100,00)

48 (100,00)
0 (0,00)
48 (100,00)

≥3

0 (0,00)

0 (0,00)

2,00
(0,99 – 4,35)
6,67
(0,79 – 5,56)
2,33
(0,45 – 12,50)

2,22
(0,81 - 6,25)
1,47
(0,12-16,67)
2,27
(0,20-25,00)

1,01
(0,98 – 1,04)

-

1,01
(0,98 – 1,04)

-

-

-

1 Edinburgh Postpartum

Depression Scale Vragenlijst, 2 Modified Fatigue Impact Scale, 3 Trauma Screening Questionnaire, 4
Postpartum Bonding Questionnaire

Tabel 2: Resultaten vragenlijsten van de partners in de onderzoeks- en controlegroep en associatie van HPP op
verschillende uitkomstmaten
Score
Onderzoeksgroep
Controlegroep partners
Univariabele analyse
partners (n=53), n(%)
(n=34), n(%)
OR, 95%BI
1
EPDS
0-5
41 (77,36)
27 (79,41)
1,12
(0,40 – 3,23)
≥6
12 (22,64)
7 (20,58)
TSQ2
0-5
51 (96,23)
34 (100,00)
1,04
(0,99 – 1,10)
≥6
2 (8,77)
0 (0,00)
PBQ3 - Hechting
PBQ
Afwijzing/ agressie
PBQ - Angst voor
eigen kind
PBQ - Beginnende
mishandeling
1 Edinburgh Postpartum

0-11
≥12
0-12

50 (94,34)
3 (5,66)
51 (96,23)

30 (88,24)
4 (11,76)
34 (100,00)

≥13

2 (3,77)

0 (0,00)

0-9
≥10
0-2

53 (100,00)
0 (0,00)
53 (100,00)

34 (100,00)
0 (0,00)
34 (100,00)

≥3

0 (0,00)

0 (0,00)

0,45
(0,09 – 2,13)
1,04
(0,99 – 1,10)
-

Depression Scale Vragenlijst, 2 Trauma Screening Questionnaire, 3 Postpartum Bonding

Questionnaire

Conclusie en aanbevelingen
Zorgverleners moeten zich ervan bewust zijn dat een hemorrhagia postpartum fysieke en
emotionele gevolgen zou kunnen hebben. Zij zouden daarom kunnen letten op symptomen van een
postnatale depressie, vermoeidheid, posttraumatische stressstoornis en een verminderde ouder en
kind binding en indien nodig passende interventies inzetten.
Contactgegevens
Naam: Margo de Moor

Email: margodemoor@live.nl
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De weerstand van de zorgverlener ten aanzien van zorgvragen buiten
de richtlijn
Berna Dictus, Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Achtergrond en doelstelling
Zorgverleners geven aan dat ze in toenemende mate verzoeken krijgen van vrouwen die de zorg
rondom hun bevalling anders willen dan de protocollen en richtlijnen adviseren. Ook binnen het
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam wordt er een toename gezien van het aantal vrouwen dat kiest voor
een bevalling buiten de reguliere protocollen en richtlijnen. Zorgvragen buiten de richtlijn,
waaronder het weigeren van geïndiceerde zorg, kan zorgen voor morele dilemma’s bij de
zorgverlener en leiden tot weerstand. Vrouwen ervaren binnen de communicatie met de
zorgverlener vaak een discrepantie in visie en een weinig flexibele houding. Het doel van de studie is
onderzoeken welke weerstand geboortezorgverleners uit het Ikazia Ziekenhuis ervaren ten aanzien
van zorgvragen buiten de richtlijn.
Methode
Explorerend kwalitatief onderzoek met behulp van diepte-interviews op basis van de gefundeerde
theorie benadering. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de zorgverleners die als parteur
betrokken zijn geweest bij casus met een zorgvraag buiten de richtlijn, binnen het Ikazia ziekenhuis.
Dataverzameling vond plaats middels semi-gestructureerde interviews op basis van een topiclijst. De
interviews werden getranscribeerd met behulp van software (Amberscript). De transcripten werden
gecodeerd en in drie fasen geanalyseerd: open-, axiaal en selectief.
Resultaten
Er werden interviews afgenomen tot data saturatie werd bereikt. Uiteindelijk zijn 13 interviews
afgenomen. Vijf klinisch verloskundigen, vier arts-assistenten en vier gynaecologen werden
geïncludeerd. Na analyse van de data konden zeven thema’s en één overkoepelend hoofdthema
gevormd worden: ‘Onbegrip’, ‘Vooroordelen’, ‘Verantwoordelijkheid’, ‘Vertrouwen’, ‘Angst’,
‘Persoonlijke grenzen’, ‘Positieve gevoelens’ en als overkoepelend ‘hoofdthema: ‘Verlies van regie
en controle’. Die laatste veroorzaakt veel weerstand zoals onbegrip en vooroordelen en wordt vaak
veroorzaakt doordat zorgverleners zich verantwoordelijk voelen en angstig zijn voor een slechte
uitkomst.
Conclusie en aanbevelingen
De weerstand van de zorgverlener ten aanzien van zorgvragen buiten de richtlijn wordt voornamelijk
veroorzaakt door verlies van controle en regie. Onderliggend hieraan zit vaak onbegrip en
vooroordelen. Er wordt erkent dat vertrouwen in de zorgverlener erg belangrijk is, maar de
participanten ervaren veel wantrouwen richting de medische zorgverleners. Ook worden
verschillende vormen van angst ervaren bij de zorgverleners. Dit wordt mede veroorzaakt doordat
zorgverleners zich verantwoordelijk voelen voor de uitkomst. De weerstand kan (deels) wegenomen
worden doordat er meer ruimte zou zijn voor ieders persoonlijke grenzen en wanneer er meer
kennis is over de motivatie van vrouwen met betrekking tot hun verzoek tot zorg buiten de richtlijn.
Naast veel weerstand zijn er ook participanten die positieve gevoelens richting zorgvragen buiten de
richtlijn hebben. Het wordt door hen voornamelijk als een positieve uitdaging gezien.
Contactgegevens
Naam: Berna Dictus

Email: b.dictus@ikazia.nl
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Patiëntervaringen op de afdeling triage en het implementatieplan
voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde binnen het
Diakonessenhuis
Maud de Winter-Visser, Diakonessenhuis, Utrecht
Achtergrond en doelstelling
Afdeling triage van het Diakonessenhuis heeft de ambitie de zorg te innoveren door het
implementeren van een gevalideerd triagesysteem Nederlandse Triagewijzer Verloskunde. De
Nederlandse Triagewijzer Verloskunde is ontwikkeld voor de telefonische triage van de obstetrische
spoedpatiënt en is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande (spoedeisende-) zorgvragen van
zwangere vrouwen. Om transparantie en kwaliteitsverbeteringen van de geleverde zorg aan (spoed )patiënten die afdeling triage bezoeken te bewerkstelligen, is er onderzoek gedaan naar de huidige
ervaringen van patiënten op afdeling triage. Patiënttevredenheid is in toenemende mate een
belangrijke indicator voor het evalueren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Om de
innovatiewens te concretiseren werd een multidisciplinaire projectgroep samengesteld en is een
concept-implementatieplan voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde in het Diakonessenhuis
Utrecht ontwikkeld. In het plan zullen patiëntervaringen meegenomen moeten worden.
Ten eerste het inzichtelijk maken van de patiëntervaring in al zijn facetten. Vanuit het
patiëntperspectief bezien: inzichtelijk maken wat de verwachtingen zijn, wat de patiënt belangrijk
vindt en wat de wensen van de patiënt bij ‘spoedzorg’ zijn. Ten tweede het vervolmaken van het
concept-implementatieplan voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde.
Methode
Er werden twee kwalitatieve onderzoeken verricht die parallel aan elkaar verliepen. In het eerste
onderzoek werden semigestructureerde interviews afgenomen bij deelnemers op basis van de
volgende topics: reden consult, aankomst/ontvangst triage, zorgverwachtingen, benadering
zorgverlener, informatievoorziening en communicatie, faciliteiten afdeling triage, nazorg. De
interviews werden verbatim uitgetypt en met het programma Atlas.ti via open -, axiaal en selectief
coderen geordend/gecategoriseerd naar thema’s. Het tweede onderzoek betrof een Delphimethode waarbij een panel van experts naar input werd gevraagd om het conceptimplementatieplan te vervolmaken én er consensus over te verkrijgen. Er werd gestreefd naar
consensus van 60-80%.
Resultaten
Uit de sequentiële analyse volgden vijf thema’s die direct invloed hebben op de
patiëntervaring/patiënttevredenheid: de benadering door de zorgverlener, de ontvangen zorg,
communicatie/informatievoorziening, de faciliteiten en de wachttijd op afdeling triage. De
verwachting van patiënten is zo snel mogelijk geholpen en gerustgesteld te worden. Zich gehoord
voelen aan de telefoon, zich welkom voelen bij ontvangst en transparante communicatie over alle
interacties inclusief wachttijd zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op de patiëntervaring
en tevredenheid. Middels een vereenvoudigde Delphi-methode kwamen de experts tot 85%
consensus over de inhoudsvaliditeit en bruikbaarheid en werd het implementatieplan definitief..
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Thema’s
Benadering/bejegening
zorgverlener

Ontvangen zorg

Communicatie
/informatievoorziening

Faciliteiten
Wachttijd

Belangrijke aspecten
Welkom voelen
Niet bezwaard voelen gebeld te hebben
Informed consent
Persoonlijke benadering, patiënt voorop
Hospitality, de manier waarop de ontvangst is vormgegeven
Ontvangst door zorgverlener, hoe, begaan, gevoel te worden betrokken
Rustige benadering, waardoor gerust- en op het gemak gesteld
Persoonlijk aandacht, tijd voor smalltalk
Weten wat de functie is van de zorgverlener
Bekend zijn met dossier van de patiënt
Dat waar je voor komt wordt nagekeken
Op de hoogte gehouden worden
Privacy na een bevalling
Voldoende informatie krijgen over wat gaat gebeuren
Luisterend oor
Open in de communicatie
Openheid en eerlijkheid: Eerlijk zijn ook als de zorgverlener iets niet weet
Goed doorvragen
Geen oordeel vellen
Op de hoogte gehouden worden
Afdeling moet schoon zijn
Het niet ervaren van privacy door gordijnen
Up-to-date gehouden worden

Deelnemer 2
“Ik vind het niet fijn dat ik vertel van ja ik ging naar de wc en had ik roze afscheiding en dat de andere
gewoon meeluistert, dan heb je geen privacy, en ik hoorde haar gesprek ook. (Lachend gezicht, vingers op
haar wangen richting haar oren) ja dat is stout eigenlijk van mij, ik mag dit niet horen (lacht). Tis toch privédingen. Ja aan de andere kant denk ik van ja OK ik heb toch niks te doen ik luister wel mee, maar vervolgens
denk je maar dit hoort eigenlijk niet.”
Deelnemer 7
“Want ik lag dus met iemand anders, en dat is toch, je hoort toch die gesprekken en dat wil je eigenlijk
helemaal niet. Ja je kan moeilijk je oren dichtdoen ofzo. Het voelt een beetje of wij daar haar stiekem zaten
af te luisteren. Nou ja op zich het was voor mij niet zo heel erg, maar het voelde, ik voelde me meer
opgelaten dat ik haar hoorde praten met de arts dan andersom.”
Box 1: Quotes faciliteiten

Conclusie en aanbevelingen
Mensgerichte/zorggerichte benadering, duidelijke informatievoorziening en transparante
communicatie specifiek over de wachttijd, zijn de belangrijkste aspecten die bijdragen aan
patiëntervaringen/patiënttevredenheid. Bij de vervolmaking van het implementatieplan waren alle
relevante belanghebbenden betrokken. Er is middels de Delphi-methode een bruikbaar en
inhoudelijk wetenschappelijk correct implementatieplan voor de Nederlandse Triagewijzer
Verloskunde binnen het Diakonessenhuis ontwikkeld. Het thema wachttijd evenals werkafspraken
rondom de taakafstemming tussen zorgprofessionals en de privacy-waarborging moeten nog verder
in het implementatieplan worden geëxpliciteerd
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Aan alle bezoekers van het Webinar of geïnteresseerde in de abstract bundel.
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