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All fours en tegens…… 
Lionne Bruin, Rodekruisziekenhuis Beverwijk 
Achtergrond en doelstelling De meeste vrouwen in westerse landen bevallen in rugligging. 

Verschillende onderzoeken vonden aanwijzingen dat een baringshouding anders dan de rugligging 

voordelen biedt ten aanzien van uitdrijvingsduur en het risico op rupturen. Een baringshouding waar 

relatief weinig onderzoek naar is gedaan is het op handen en knieën bevallen, de ‘all-fours’. In het 

Rode Kruis Ziekenhuis (‘RKZ’) bevallen sinds 2017 veel vrouwen met een kind in stuitligging in all-fours. 

Zij bleken vaker een gaaf perineum te hebben dan vrouwen die bevielen in rugligging. In dit onderzoek 

is bij baringen van een kind in hoofdligging in kaart gebracht wat het effect is op het perineum van het 

baren in all-fours in vergelijking tot een baring in rugligging.   

 

Methode Het betreft een kwantitatief retrospectief cohortonderzoek waarvoor vrouwen werden 

geïncludeerd die in de periode van januari 2018 t/m september 2019 medisch of poliklinisch, vaginaal 

waren bevallen van een kind in hoofd- of stuitligging. Primaire uitkomstmaat was een gaaf perineum. 

Secundaire uitkomstmaten waren de hoeveelheid bloedverlies post partum, de aard en incidentie van 

perineumletsel, de Apgar score van <4 na 5 minuten en <7 na 5 minuten, het optreden van 

schouderdystocie en neonatale opname post partum. 

 

Resultaten Er werden 982 vrouwen geïncludeerd. Voor de analyse zijn alleen vrouwen meegenomen 

die zijn bevallen in all-fours 12% (111/912) of rugligging 88% (801/912) van een kind in hoofdligging. 

Een multivariate analyse liet zien dat de vrouwen die bevielen in all-fours significant vaker een gaaf 

perineum hadden dan vrouwen die in rugligging bevielen (48% (53/111) versus 34% (270/801); aOR 

1,78 (BI 1,17-2,69)). Het aantal tweedegraads en (sub)-totaal rupturen was in beide groepen 

vergelijkbaar. Bij vrouwen die in all-fours bevielen werd significant minder vaak een episiotomie gezet 

(6% (7/111) versus 19% (156/801); OR 0,29 (BI 0,13-0,63)). De hoeveelheid bloedverlies post partum 

en de Apgar score <4 en/of <7 na 5 minuten verschilden niet significant. Er was een significant hoger 

risico op neonatale opname direct post partum (6% (7/111) versus 3% (21/801); OR 2,50 (BI 1,03-6,02) 

na baringen in all-fours, dit bleek echter niet gerelateerd aan de modus partus. Vrouwen die bevielen 

in all-fours hadden na correctie voor toepassing van all-fours als interventie, geen verhoogd risico op 

een schouderdystocie. 

 

Conclusie en aanbevelingen Vrouwen die waren bevallen in all-fours hadden een significant hogere 

kans op een gaaf perineum en een lager risico op een episiotomie. Zorgverleners dienen zich te 

bekwamen in de begeleiding van een baring in all-fours, zodat deze actief kan worden aangeboden. 

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van de verschillende 

baringshoudingen, kunnen zij zwangeren optimaal informeren. Hierdoor kunnen zwangeren in 

samenspraak met hun zorgverlener een goed geïnformeerde keuze maken uit de verschillende 

baringshoudingen.  

Verder onderzoek naar het effect van de baringshouding in all-fours op het perineum en op 

verschillende weinig voorkomende ongunstige maternale en neonatale uitkomsten is aanbevolen. 

 

Contactgegevens  

Naam: Lionne Bruin       Email: lionnebruin@rkz.nl 

 



Bevallen is bewegen, bewegen is bevallen 
Emma de Sain, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht 
Achtergrond en doelstelling In Nederland bevalt 85% van de vrouwen in een horizontale positie. Dit 

loopt in de klinisch setting op tot 93%. Er wordt het meest ‘gekozen’ voor de rugligging. Deze houding 

wordt veelal aangeraden door de verloskundig zorgverlener vanwege hun comfort en weinig ervaring 

met wisselende houdingen. Terwijl veel vrouwen aangeven dat deze houding tijdens de bevalling 

pijnlijker en oncomfortabel is. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de bekendheid, 

informatievoorziening, ervaring en toepassing van verschillende baringshoudingen tijdens de 

zwangerschap, ontsluiting- en uitdrijvingsfase bij de verloskundig zorgverleners binnen het St. 

Antonius Ziekenhuis Utrecht en bijbehorende Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Uniek. 

Methode Er is een mixed-methods onderzoek uitgevoerd met twee deelonderzoeken onder de 

verloskundig zorgverleners. In beide onderzoeken stond de informatievoorziening, ervaring en 

toepassing van verschillende baringshoudingen tijdens de verschillende fases van de zwangerschap 

en bevalling centraal. Deelonderzoek I betreft een kwantitatief onderzoek bestaande uit een 

zelfontwikkelde vragenlijst. Deelonderzoek II betreft een kwalitatief onderzoek bestaande uit 

focusgroepen. 

Resultaten Er werden 166 (66%) vragenlijsten ingevuld en er vonden twee focusgroepen plaats met 

in totaal 20 deelnemers. In de eerste lijn was er meer informatievoorziening tijdens de zwangerschap 

over verschillende baringshoudingen in vergelijking tot de tweede lijn. Vanuit de focusgroep werd 

aangegeven dat dit mogelijk ligt aan het feit dat de Centering Pregnancy bijeenkomsten enkel in de 

eerste lijn plaatsvonden. Zowel tijdens de ontsluiting- als uitdrijvingsfase werd er door de eerste lijn 

meer informatiegegeven over de toepassing van verschillende baringshoudingen. De meest 

toegepaste houding tijdens de ontsluiting is de zijligging (37%) en tijdens de uitdrijving de rugligging 

(71%). De verloskundige zorgverleners zijn er unaniem over eens dat keuzevrijheid tijdens de bevalling 

zeer belangrijk is. 

Conclusie en aanbevelingen Er kan gesteld worden dat er in de tweede lijn (te) weinig tijd en aandacht 

is voor informatievoorziening over het toepassen van verschillende baringshoudingen zowel tijdens 

de prenatale controles als tijdens de bevalling. Door meer scholing zou er mogelijk meer informatie 

gedeeld worden en meer toepassing zijn van wisselende houdingen doordat de zorgverleners zich 

bekwaam voelen in de uitvoering hiervan. De meest toegepaste houding tijdens de uitdrijving, zowel 

in de eerste en tweede lijn is de rugligging. Ongeacht waar de prenatale controles of bevalling ook 

plaats vindt, de cliënt hoort centraal te staan in het ontvangen van informatie en het aannemen van 

een baringshouding naar keuze. 

Aanbevelingen 

1. Kwalitatief onderzoek onder de zwangere vrouw naar de behoefte van informatievoorziening 

over baringshoudingen; 

2. Centering Pregnancy onderzoeken in de tweede lijn; 

Scholing zodat de bekwaamheid en ervaring van de toepassing van verschillende baringshoudingen 

aanwezig is. 

Contactgegevens  

Naam: Emma de Sain     Email e.de.sain@antoniusziekenhuis.nl 



De diagnose laagliggende placenta na het structureel echoscopisch 

onderzoek . En wat nu? 
Eva Boer-Majewska, Elkerliek ziekenhuis Helmond 
Achtergrond en doelstelling Tijdens het structureel echoscopisch onderzoek wordt met regelmaat 

aan zwangere vrouwen medegedeeld dat er sprake is van een laag liggende placenta. In 2017 en 2018 

werd in de regio Helmond 1 op de 9 zwangere vrouwen (11 %) na het structureel echoscopisch 

onderzoek geconfronteerd met de diagnose laag liggende placenta, terwijl er slechts in 0,3 tot 0,5 

procent van de gevallen daadwerkelijk sprake was van een laag liggende placenta bij 

zwangerschapstermijn van circa 32 weken. De doelstelling van dit onderzoek was inzichtelijk te maken 

wat de impact is van de diagnose laag liggende placenta op de zwangere vrouw na het structureel 

echoscopisch onderzoek in de regio Helmond. 

Methode Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels semigestructureerde interviews. De 

inclusiecriteria waren een eenling zwangerschap waarbij de diagnose laag liggende placenta bij het 

structureel echoscopisch onderzoek was gesteld. Data werden verzameld tussen mei 2019 en 

september 2019. De analyse vond plaats door gebruik te maken van thematische analyse. Bij iedere 

respondent werd een member check en peer debriefing verricht. Tijdens het interview werd een 

topiclist gebruikt, veldnotities en memo’s gemaakt. Deze werden later toegevoegd aan het verbatim 

verslag. 

Resultaten Uit de interviews bleken drie kernthema’s van belang voor de zwangere vrouwen met 

betrekking tot ervaring die zij hadden nadat zij de diagnose laag liggende placenta hadden gekregen, 

namelijk: ‘Effect van de diagnose op zwangere vrouw’, ‘De beleving van de zwangerschap’ en ‘De 

informatievoorziening’. Het primaire effect van de diagnose laag liggende placenta op zwangere 

vrouwen was bij iedereen hetzelfde, namelijk beangstigend en overvallen voelen. Twee weken na het 

vaststellen van de diagnose en met name na het verkrijgen van extra informatie waren alle vrouwen 

gerustgesteld. De beleving van de zwangerschap was niet veranderd, zeker als de verlangde informatie 

in voldoende mate was gegeven. Vrouwen gaven aan behoefte te hebben aan meer uitgebreide en 

specifieke informatie nadat de diagnose laag liggende placenta was vastgesteld. 

Conclusie en aanbevelingen Deze studie laat zien hoe zwangere vrouwen de diagnose laag liggende 

placenta na het structureel echoscopisch onderzoek beleven. Het effect van de diagnose LLP op alle 

acht geïnterviewde zwangere vrouwen was overvallen voelen en beangstigend. De beleving van de 

zwangerschap en de visie op de bevalling was niet veranderd. Er was een grote behoefte aan 

informatie na het vaststellen van de diagnose. Om de zorg te optimaliseren wordt geadviseerd om 

snel na de vastgestelde diagnose uniforme en specifieke informatie te geven over wat de diagnose 

voor de zwangere vrouw betekent. 

 

 

Contactgegevens 

Naam: Eva Z. Boer-Majewska      Email: emajewska@elkerliek.nl 

 

 



Een gewichtig besluit 
Marlot Peters, Franciscusgasthuis Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling Large for gestational age (LGA), is een veelvoorkomend obstetrisch 

dilemma omdat a terme bevallen van een kind met LGA het risico op maternale en neonatale 

morbiditeit verhoogt. Correct diagnosticeren van LGA is daarom belangrijk. Echoscopie wordt als 

gouden standaard gezien, echter laten onderzoeken zien dat de betrouwbaarheid laag is. In het 

Franciscus Gasthuis & Vlietland (FG&V) wordt LGA vastgesteld via echografie in het derde trimester. 

Indien de buikomtrek en/of het geschat gewicht ≥97ste percentiel worden geschat wordt de foetus 

gediagnosticeerd met LGA waarna de baring wordt ingeleid. De accuraatheid van de echoscopische 

diagnose LGA vastgesteld in het derde trimester in het FG&V zal worden vastgesteld aan de hand van 

het aantal terechte inleidingen. Daarnaast zal worden onderzocht hoe vaak er sprake was maternale 

en neonatale morbiditeit bij vrouwen die zijn ingeleid in verband met verdenking LGA ten opzichte 

van vrouwen die niet zijn ingeleid wegens verdenking LGA maar wel van een macrosoom kind 

bevielen. 

Methode Het betreft een retrospectief cohort onderzoek van zwangere vrouwen die in het FG&V zijn 

bevallen in de periode van januari 2017 tot en met december 2018 nadat in het derde trimester 

echoscopisch de diagnose LGA was vastgesteld (n=137) of waarbij postpartum de diagnose 

‘macrosomie’ werd gesteld (n=131). De inleiding werd als terecht beschouwd wanneer er een kind 

werd geboren met het geboortegewicht ≥ 97ste percentiel. 

Resultaten 75% van de zwangeren waarbij de foetus echoscopisch was gediagnosticeerd met LGA 

werden onterecht ingeleid wanneer gekeken werd naar het daadwerkelijke geboortegewicht. De 

positief voorspellende waarde van de echoscopische diagnose LGA is 53% met een sensitiviteit van 

69%. Inleiden van de baring bij verdenking LGA liet geen verbetering zien op het aantal spontane 

vaginale baringen (OR 1.06 [95% BI 0.62-1.79], p-waarde 0.84). Er was geen reductie in het percentage 

vacuümextracties, totaalrupturen en schouderdystocien. Vrouwen die niet werden ingeleid maar wel 

van een macrosoom kind bevielen hadden een significant groter risico op een sectio caesarea (OR 0.46 

[95% BI 0.26-0.83], p-waarde 0.001 en haemorrhagia postpartum. Ongunstige neonatale uitkomsten 

kwamen niet voor in beide groepen. 

Conclusie en aanbevelingen Echoscopie blijkt geen geschikt diagnosticum voor het voorspellen van 

macrosomie. Bij 75% van de zwangeren blijkt de inleiding in verband met verdenking LGA onterecht 

te zijn. De kans op een vaginale baring na inleiding wordt niet vergroot en het risico op een 

vacuümextractie, totaalruptuur en schouderdystocie niet verkleind. Het advies voor de klinische 

praktijk op basis van dit onderzoek is om zwangeren met verdenking LGA niet standaard in te leiden. 

Aanbevolen wordt om patiënten te counselen waarbij rekening wordt gehouden met het totaalbeeld 

waarin lengte, gewicht, uitwendig onderzoek en obstetrische voorgeschiedenis zullen worden 

meegenomen. Afhankelijk van de factoren zoals hiervoor benoemd wordt geadviseerd om per 

patiënte te bepalen wat het beste beleid is om zo tot een informed consent besluit te komen. 

 

Contactgegevens  

Naam: Marlot Peters     Email: M.Peters2@franciscus.nl 

  



Is de nacontrole nuttig? 
Christien Knobbe-van den Berg, Nij Smellinghe Drachten 
Achtergrond en doelstelling Het doel van dit onderzoek is de behoefte van de patiënt ten aanzien van 

een nacontrole vast te stellen en de postnatale zorg binnen ziekenhuis Nij Smellinghe met deze input 

vorm te geven. De bijbehorende onderzoeksvraag is dan ook: Hoe hoort de nacontrole in ziekenhuis 

Nij Smellinghe eruit te zien vanuit patiënten- en zorgverlenersperspectief?” 

Methode Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van een prospectieve benadering en semigestructureerde interviews. 

Resultaten Na sequentiële analyse werden er vier thema’s gezien; behoefte, ervaring, uitvoering en 

inhoud. Alle patiënten bleken behoefte te hebben aan een nacontrole. Zij hadden niet allemaal 

ervaring met een nacontrole. De patiënten zien die nacontrole graag plaatsvinden met de parteur, dit 

blijkt de enige zorgverlener te zijn die de patiënt terug wil zien. Dit komt door de aanwezigheid bij een 

grote levensgebeurtenis. De nacontrole vindt idealiter plaats na een termijn van ongeveer zes weken 

postpartum. Als inhoud van de nacontrole wordt het controleren van het lichamelijk herstel als het 

belangrijkste onderwerp gevonden. Daarnaast uiten de patiënten de verwachting dat er gesproken 

wordt over de beleving en ervaring van de baring, de psychosociale situatie en eventuele opgetreden 

complicaties. 

De zorgverleners zagen niet allemaal het belang van de rol van de parteur in. Ook waren er 

inhoudelijke verschillen per zorgverlener. Het bespreken van de beleving of bevalervaring staat bij hen 

voorop. Daarnaast willen zij de psyche, evaluatie van de gegeven zorg en lichamelijk herstel 

bespreken. Het merendeel van de zorgverleners wenste vooraf telefonisch contact om de behoefte 

voor een nacontrole te peilen. De ervaring met het uitvoeren van een nacontrole was voor het 

grootste deel van de zorgverleners minimaal. 

 

Conclusie en aanbevelingen Als conclusie kan gesteld worden dat er vanuit de patiënten behoefte is 

om de nacontrole standaard aan te bieden, daarbij moet het doel wel helder gesteld zijn. Daarnaast 

zou er na de bevalling altijd contact moeten zijn tussen parteur en patiënt, dan wel telefonisch of 

tijdens de nacontrole zelf. 

De bijbehorende aanbevelingen zijn om standaard een nacontrole aan te bieden in de kliniek, alle 

tweedelijns zorgverleners zouden op de hoogte moeten zijn van het belangrijke aandeel dat zij hebben 

in hun rol als parteur, het doel van de nacontrole vooraf bespreekbaar maken, bijscholingen te 

organiseren (bekkenbodem, diastase, PTSS) en een cross-sectioneel onderzoek opzetten over dit 

onderwerp. 

 

 

 

 

 

Contactgegevens  

Naam: Christien Knobbe – van den Berg  Email: c.knobbe@nijsmellinghe.nl 

 

  



Preferentie van kraamvrouwen en obstetrisch zorgverleners voor de 

behandeling van urineretentie postpartum: een vignettenstudie. 
Elianne Huijmans-Malcorps, BovenIJ ziekenhuis Amsterdam 
Achtergrond en doelstelling Symptomatische urineretentie postpartum komt regelmatig voor, echter 

staat de methode van katheteriseren ter discussie. Intermitterend katheteriseren (CIC) zorgt voor een 

sneller herstel van de blaasfunctie. Een veelgehoorde aanname in de kliniek is echter, dat deze 

methode bij kraamvrouwen niet mogelijk of een te grote belasting is en dus ligt de voorkeur bij het 

inbrengen van een verblijfskatheter (TIC). Verschillen in voorkeuren tussen de patiënt en zorgverlener 

over de wenselijkheid van de behandeling, kunnen het proces van gezamenlijke besluitvorming 

verstoren. In dit onderzoek werden de voorkeuren van kraamvrouwen en obstetrisch zorgverleners 

geëvalueerd en vergeleken voor wat betreft de behandeling van urineretentie postpartum door 

middel van CIC of TIC, met als doel de counseling en het proces van gezamenlijke besluitvorming te 

verbeteren. 

Methode Middels een vignettenstudie werden voorkeuren onderzocht in twaalf keuze-sets, waarin 

een drietal kenmerken van intermitterend katheteriseren werd gevarieerd (het aantal keer 

katheteriseren, mobiliteit en het risico op een cystitis) en voorgelegd tegen de optie om voor een 

verblijfskatheter te kiezen. 

Resultaten In deze studie die werd uitgevoerd in het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam, participeerden 

45 kraamvrouwen en 37 obstetrisch zorgverleners. 60% van de kraamvrouwen en 76% van de 

zorgverleners had de voorkeur voor CIC. Het aantal keer katheteriseren was voor zowel de patiënten 

als obstetrisch zorgverleners het belangrijkste attribuut dat de keuze voor CIC beïnvloedde. Een 

toename in aantal katheterisaties van één tot meer dan acht keer, verlaagde de waarschijnlijkheid om 

voor CIC te kiezen voor zowel de patiënten (OR 0,11, p<0,01, 95% BI 0,07-0,19) als voor de 

zorgverleners (OR 0,15, p<0,01, 95% BI 0,08-0,25). Het verlagen van het cystitisrisico van 10% naar 0-

2% vergrootte bij obstetrisch zorgverleners de waarschijnlijkheid om voor CIC te kiezen (OR 2,58, 

p<0,01, 95% BI 1,72-3,86), terwijl dit effect bij de patiënten niet zichtbaar was. Mobiliteit (CIC bij 

opname of CIC thuis) bleek voor beide groepen de minst belangrijke factor te zijn om al dan niet voor 

CIC te kiezen. 

Conclusie en aanbevelingen Intermitterend katheteriseren bleek voor zowel patiënten als 

zorgverleners de behandeling van voorkeur bij urineretentie postpartum. Het feit dat kraamvrouwen 

minder geneigd waren te kiezen voor CIC op het moment dat het aantal keer katheteriseren werd 

verhoogd, kan gebruikt worden bij de counseling van de patiënt aangezien ruim één derde van de 

patiënten al een normale blaasfunctie heeft na eenmalig katheteriseren en bijna driekwart na een 

maximum van vier katheterisaties. Aangezien een lager cystitisrisico de obstetrisch zorgverleners 

motiveerde om voor CIC te kiezen, wordt aanbevolen om het obstetrisch personeel te informeren 

over het feit dat het risico op een katheter-geassocieerde bacteriurie lager lijkt bij CIC. Tot slot wordt 

aanbevolen om een groot RCT op te zetten waarin TIC met CIC vergeleken wordt ten aanzien van; 

mictieproblemen op de korte- en lange termijn, herstel van de blaasfunctie, het risico op bacteriurie, 

kosteneffectiviteit en patiënt tevredenheid. 

Contactgegevens  

Naam: Elianne Huijmans-Malcorps   Email: e.malcorps@bovenij.nl 

  



Verbeteracties uit perinatale audit asfyxie 2017, beoordeeld op 

geschiktheid voor landelijke implementatie. 
Corina van der Hoorn-van den Beld, UMCU Utrecht 
Achtergrond en doelstelling: De doelstelling van dit onderzoek was het inventariseren van de in de 

perinatale audit 2017 vastgestelde verbeteracties bij de geïdentificeerde verbeterpunten van de 

asfyxie casus in de à terme en post terme periode en het beoordelen daarvan op geschiktheid voor 

landelijke implementatie aan de hand van nog te ontwikkelen criteria. De perinatale audit is één van 

de twee instrumenten om de perinatale zorgverlening in Nederland te verbeteren. De vastgestelde 

verbeteracties bij de geïdentificeerde verbeterpunten van de asfyxie casus in de à terme en post terme 

periode van 2017 waren nog niet geanalyseerd en vormden de aanleiding voor deze masterthese. 

Methode: Een mixed methods onderzoek werd verricht met retrospectief verkregen data van een 

cohort van 177 casus. De geformuleerde verbeterpunten en verbeteracties werden gecategoriseerd 

en beoordeeld op hun relatie met asfyxie (onderzoek I). In onderzoek II werd een Delphi onderzoek 

verricht waarbij algemene toetsingscriteria voor landelijke implementatie van verbeteracties 

voortgekomen uit de perinatale audit werden beschreven. De geïdentificeerde verbeteracties uit 

onderzoek I die in aanmerking kwamen voor landelijke implementatie werden aan de hand van criteria 

opgesteld en aan experts voorgelegd om consensus te verkrijgen (onderzoek II). 

Resultaten: Totaal waren er 69 (35,6%) verbeterpunten van 194 verbeteracties die werden 

geformuleerd, die (zeer) waarschijnlijk of mogelijk een relatie hadden met de casus asfyxie. De 

verbeteracties werden ingedeeld in zes categorieën: 1) organisatie (n=31), 2) scholing (n=20),  

3) richtlijnen, protocollen en gangbare zorg (n=25), 4) documentatie (n=46), 5) communicatie (n=23) 

en 6) anders (n=49). Er kwamen zeventien overeenkomstige thema’s voort uit de verschillende 

categorieën, waaruit veertien verbeteracties op het gebied foetale bewaking, communicatie, 

documentatie, scholing en neonatale opvang werden geformuleerd. Door het panel van experts werd 

in onderzoek II in drie ronden consensus (≥70%) bereikt over negen algemene criteria waaraan een 

verbeteractie moet voldoen om geschikt te zijn voor landelijke implementatie. Uiteindelijk werd bij elf 

verbeteracties, getoetst aan deze algemene criteria, consensus (≥90%) verkregen. 

Conclusie en aanbevelingen: Zes van de negen door het panel opgestelde algemene criteria hadden 

betrekking op SMART formulering. De elf verbeteracties voortgekomen uit de perinatale audit en 

geschikt voor landelijke implementatie hadden betrekking op de verbetering van de foetale bewaking 

(interpretatie en documentatie), communicatie (overleg en overdracht), algehele documentatie, 

scholing en neonatale opvang. 31% van de verbeteracties had een verbeterpunt met een relatie met 

asfyxie waarbij geen duidelijk verbeteractie was geformuleerd. Verbeteracties worden hierdoor niet, 

onvolledig of verkeerd uitgevoerd en verbeterpunten zullen hierdoor blijven bestaan. 

De algemene criteria en verbeteracties zullen door de verschillende beroepsgroepen op korte termijn 

moeten worden opgepakt, geïmplementeerd en geëvalueerd. Er zal kritisch gekeken moeten worden 

naar SMART formuleringen van verbeteracties uit de perinatale audit. Feedback op formuleringen en 

een gestructureerde aanpak (ACTion Toolkit) voor de implementatie van verbeteracties moet in het 

komende jaar zijn aandacht krijgen. 

Contactgegevens 

Naam: Corina van der Hoorn-van den Beld   Email: c.v.d.beld@umcutrecht.nl 



Een consult daags na de uitwendige versie? 
Steffani Pietermans, Zuyderlandziekenhuis Heerlen 
Achtergrond en doelstelling Bij 3-4% van de à terme zwangerschappen ligt het kind in stuitligging. 

Deze zwangere vrouwen worden gecounseld voor het laten uitvoeren van een uitwendige versie. 

Hierbij wordt de foetus geroteerd van een afwijkende ligging naar caputligging. Ondanks de veiligheid 

van de procedure, adviseert men toch een cardiotocografie direct na het verrichten van de versie, om 

de conditie van de foetus te kunnen bepalen. In diverse ziekenhuizen wordt daags na de versie nog 

een consult gepland. Echter geeft dit gemaakte cardiotocografie geen voorspelling voor latere foetale 

conditie. Vanuit wetenschappelijk onderzoek  zijn er dan ook geen aanwijzingen dat dit consult 

meerwaarde heeft voor moeder en kind. Dit heeft geresulteerd in de vraagstelling: “Wat is de 

toegevoegde waarde van een consult inclusief cardiotocografie, de dag na de uitwendige versie?”. 

Methode De studie was deels kwantitatief en deels kwalitatief van opzet. Dossieronderzoek vond 

plaats bij zwangere vrouwen die een versie hebben laten verrichten gedurende de periode van 1 

oktober 2017 tot en met 1 oktober 2019. Daarnaast werden zwangere vrouwen die in de periode 

maart tot november 2019 een versie hebben laten uitvoeren, gevraagd deel te nemen aan het 

veldonderzoek. Dit heeft aan de hand van topics, via open interviews middels de grounded theory 

plaatsgevonden. 

Resultaten Uit het dossieronderzoek kwam naar voren dat een consult de dag na de uitwendige versie 

medisch gezien geen toegevoegde waarde lijkt te hebben. Vrijwel alle vrouwen verschenen op het 

consult de dag nadien, er werden weinig klachten beschreven en afwijkende cardiotocografie 

geclassificeerd. Men kon geen duidelijke aanwijzingen van pathologie vinden. Het veldonderzoek liet 

echter zien dat zwangere vrouwen het consult de dag nadien wel van toegevoegde waarde vonden. 

Thema’s die hierbij naar voren kwamen waren; op zoek naar geruststelling en bevestiging, afweging 

belastende factoren en zorg op maat. Het consult de dag nadien stelde vrouwen gerust en werd als 

prettig ervaren. Allen gaven aan dat er geen sprake van grote belasting was. Echter waren de meeste 

vrouwen voorafgaande aan de versie niet over het consult geïnformeerd. Daarnaast werd de 

pijnbeleving hoog gescoord met een gemiddelde score van 8 (1-10). Het merendeel gaf aan bij de 

keuze het consult te willen handhaven. Belinstructies zou voor een groot deel van de vrouwen 

voldoende zijn, mits het een ongecompliceerde zwangerschap was en medisch verantwoord zou zijn. 

Conclusie en aanbevelingen Concluderend liet het dossieronderzoek zien dat een consult de dag na 

een uitwendige versie medisch gezien geen toegevoegde waarde lijkt te hebben. Echter gaven 

zwangere vrouwen wel aan dat ze dit van toegevoegde waarde vonden. Men gaf de aanbeveling zorg 

op maat te bieden, een keuze voor het consult aan te bieden of overwegen het bij hoofdbehandelaar 

te laten plaatsvinden. Daarnaast zou de veiligheid van de versie en de aankondiging van het consult 

de dag nadien meer benadrukt moeten worden tijdens de counseling. Een kostenbatenanalyse zou 

opgezet kunnen worden om te kijken of dit een doorslaggevend antwoord kan bieden. Tenslotte zou 

onderzoek gedaan kunnen worden hoe de pijnbeleving van de uitwendige versie verlaagd zou kunnen 

worden. 

 

Contactgegevens  

Naam: Steffani Pietermans     Email: S.Pietermans@zuyderland.nl 

 



De schaar in het aantal episiotomieën 
Mariët Bostelaar-Putters, van Weel-Bethesdaziekenhuis Dirksland 
Achtergrond en doelstelling De episiotomie wordt geassocieerd met maternale morbiditeit op korte- 

en lange termijn. Eind jaren ’90 werd het selectief gebruik van de episiotomie wereldwijd geadviseerd. 

Er waren aanwijzingen dat het percentage sterk afhankelijk is van de begeleidend zorgverlener. Een 

interventie op het gebied van bewustwording onder deze zorgverleners zou het meest effectief zijn 

voor een reductie. Al sinds de telling ligt het percentage episiotomieën bij de medische populatie van 

verloskundig centrum Curavita boven het landelijk gemiddelde. Het was onbekend wat de oorzaak 

was van dit percentage en of een bewustwordingsinterventie een reducerend effect zou hebben. 

 

Methode Dit onderzoek bestond uit vier onderdelen. (1) Kwantitatief, retrospectief cohortonderzoek 

naar de gezette episiotomieën in 2018 onder alle medische partus, exclusief kunstverlossing, 

meerling- en stuitpartus. (2) Focusgroepenonderzoek onder verpleegkundigen, klinisch 

verloskundigen en gynaecologen over hun ervaring in het gebruik van de episiotomie.  

(3) Interventie op het gebied van bewustwording. De invulling hiervan liet zich afhangen van de 

uitkomsten uit onderdeel één en twee. (4) Kwantitatief vergelijkingsonderzoek naar het verschil in 

percentage episiotomieën tussen het cohort uit 2019 (interventieperiode) en cohort uit 2018. 

 

Resultaten In 2018 vonden 471 medische vaginale partus plaats, waarvan bij 16,8% een episiotomie 

werd gezet. Het persoonlijke percentage episiotomieën varieerde van nul tot 45,2%. Er werden zeven 

verschillende indicaties gebruikt en in 54,5% van de gevallen werd de indicatie geïnterpreteerd de 

onderzoeker en aangewezen gynaecoloog. Ruim een kwart  alle indicaties was niet gerapporteerd 

(26,6%). In de focusgroepen waren de verloskundigen zich er niet van bewust dat het percentage 

episiotomieën al jaren boven het landelijk gemiddelde lag. Geen van de groepen noemden alle 

indicaties die gerapporteerd werden. Alle deelnemers waren het erover eens dat, behalve maternale- 

en foetale factoren, ook de zorgverlener van invloed is op het percentage. Bewustwording was dan 

ook in hun ogen één van de nodige interventies. De gynaecologen en verloskundigen zetten onder 

andere in op evaluatie en reflectie, terwijl de verpleegkundigen praktische interventies prefereerden. 

Voortgeborduurd op de focusgroepen ontvingen alle klinisch verloskundigen een overzicht van hun 

persoonlijke percentage episiotomieën en maandelijks werd het percentage episiotomieën bekend 

gemaakt. In de periode van juli tot en met november 2019 vonden 248 medische vaginale partus 

plaats. Het percentage episiotomieën daalde naar 14,1%, echter was dit niet significant (p = 0,35). Ook 

de variatie in persoonlijk percentage daalde van nul tot 25%. De zes verschillende indicaties werden 

beter gerapporteerd. Het ontbreken van de rapportage daalde van 26,6% naar 8,6% (p = 0,03). 

 

Conclusie en aanbevelingen In de periode van bewustwording van het algemene en persoonlijke 

percentage verbeterde de rapportage en daalde het percentage episiotomieën. Echter, het is 

onduidelijk of deze daling ontstond door de bewustwordingsinterventie. Een langdurige, intensieve 

interventie in de vorm van auditeren en het opvolgen van de perinatale uitkomsten op grotere schaal 

zijn nodig om uitspraak te kunnen doen over het effect van een bewustwordingsinterventie op het 

percentage episiotomieën. 

 

Contactgegevens Mariët Bostelaar-Putters   Email: m.bostelaar@vanweelbethesda.nl  



Risicofactoren voor een hemorraghia postpartum 
Eline van Aalten, Slingelandziekenhuis Doetinchem 
Achtergrond en doelstelling Om de kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen heeft het Zorginstituut 

Nederland in 2017 ketenindicatoren opgesteld, waaronder hemorrhagia postpartum (HPP) als 

onderdeel van de Adverse Outcome Index. Voor deze masterthese werd HPP gedefinieerd als > 1000 

milliliter bloedverlies, overeenkomstig met de definitie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 

en Gynaecologie. Het Perined jaarverslag laat zien dat het percentage HPP > 1000 milliliter in 2017 in 

het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op 9% zit, vergeleken met een landelijk percentage van 7% 

in andere klinieken. Na correctie voor casemix variabelen, via Perined Insight, scoorde het Slingeland 

Ziekenhuis in 2017 boven het landelijk gemiddelde op de incidentie HPP (8.9% versus 7.9%) maar 

binnen de normale range. Om kwaliteitsverbetering na te streven werd onderzocht in hoeverre de 

aard en incidentie van risicofactoren voor hemorrhagia postpartum verschilt tussen de tweedelijns 

populatie van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en de populatie van overige Nederlandse 

tweedelijns ziekenhuizen. 

Methode De studie betrof een kwantitatief, retrospectief cohortonderzoek onder 6964 vrouwen die 

in 2017 klinisch waren bevallen in een tweedelijns Nederlands ziekenhuis met een HPP > 1000 

milliliter. Exclusiecriteria betroffen een partus voor een zwangerschapsduur van 32+0 weken en/of 

het ontbreken van een LVR-2 record. De overgebleven populatie werd verdeeld in twee groepen: 89 

vrouwen die waren bevallen in het Slingeland Ziekenhuis en 6875 vrouwen die waren bevallen in de 

overige Nederlandse tweedelijns ziekenhuizen. Voor de vergelijking van de meest bekende 

risicofactoren werd gestratificeerd naar modus partus (vaginaal versus sectio caesarea). De variabelen 

werden geanalyseerd met de onafhankelijke T-toets en univariabele logistische regressie. 

Resultaten Het percentage HPP > 1000 milliliter was significant hoger in het Slingeland Ziekenhuis dan 

in de overige tweedelijns ziekenhuizen (9,0% versus 7,3%; OR 1,27; 95% BI 1,02-1,58). Gestratificeerd 

naar modus partus kregen in het Slingeland ziekenhuis 9,4% van de vrouwen die vaginaal waren 

bevallen een HPP vergeleken met 7,3% in de overige tweedelijns ziekenhuizen (OR 1,31; 95% BI 1,03-

1,67). Vergeleken met de overige tweedelijns ziekenhuizen waren de vrouwen in het Slingeland 

Ziekenhuis gemiddeld een jaar jonger (30 4 jaar versus 31 5 jaar; p=0,04), was het percentage 

vrouwen  35 jaar lager (14,6% versus 24,0%; OR 0,54; 95% BI 0,30-0,98) en werd er significant vaker 

een episiotomie gezet (54,8% versus 41,2%; OR 1,73; 95% BI 1,09-2,75). Voor de overige risicofactoren 

werden geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen. 

Conclusie en aanbevelingen Dit onderzoek toont significante verschillen ten aanzien van een aantal 

risicofactoren voor HPP tussen het Slingeland Ziekenhuis en de overige Nederlandse tweedelijns 

ziekenhuizen. Om te corrigeren voor mogelijke confounders wordt multivariabele logistische regressie 

geadviseerd. Om mogelijk direct invloed uit te oefenen op de praktijk wordt aanbevolen om iedere 

casus met HPP en iedere episiotomie (indicatie) te bespreken. Ook kan evaluatie van de 

protocolnaleving bij de vaginale baringen gecompliceerd door HPP mogelijk bijdragen aan de 

preventie en behandeling. 

 

Contactgegevens  

Naam: Eline van Aalten      Email: e.aalten@slingeland.nl 

 



Fluxus post partum: een FRAM analyse 
Hanneke van Rijswijk, Elizabeth Tweestedenziekenhuis Tilburg 
Achtergrond en doelstelling Fluxus postpartum is wereldwijd een van de meest voorkomende 

oorzaken van maternale mortaliteit en morbiditeit. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg 

ligt de incidentie van deze complicatie op 6,2%, dit is conform het landelijk gemiddelde. Tijdens deze 

potentieel levensbedreigende situatie werken alle disciplines ketenbreed samen om veilige zorg te 

leveren. Dit zorgproces is vanuit de Safety II gedachte geanalyseerd. Middels deze positieve 

benadering is het mogelijk om bevorderende factoren als ook de pijnpunten in het zorgproces bloot 

te leggen en deze te vertalen naar praktijkgerichte verbeterinitiatieven. 

Methode Het zorgproces rondom de fluxus postpartum werd middels een Functional Resonance 

Analysis Methode (FRAM) in beeld gebracht. Deze methode is wereldwijd nog niet eerder gebruikt om 

een acuut obstetrisch probleem te analyseren. Deze kwalitatieve onderzoekstechniek vergelijkt de 

Work-As-Imagined (WAI) met de Work-As-Done (WAD). Met behulp van bestaande fluxus protocollen 

werd de WAI gevisualiseerd en dit model werd vergeleken met het gevisualiseerde resultaat van de 

semigestructureerde interviews gehouden onder zorgprofessionals (WAD). 

Resultaten 

De modellen Work-as-imagined en Work-As-Done 

lieten zien dat er sprake is van een complex 

dynamisch geheel met veel verbindingen. De 

afweging die men in de dagelijkse praktijk moet 

maken tussen “perfect” werken en efficiënt werken 

zag men hierin terug. Uit de interviews en de 

analyse van het FRAM-model komen bevindingen 

naar voren toespitst op vier aandachtsgebieden. 

Het betreft rolduidelijkheid, samenwerking, 

efficiëntie en kwaliteit & veiligheid.  

Conclusie en aanbevelingen Bij toewijzing van patiënt dient ervaring en competentie van parteur en 

verpleegkundige op elkaar te zijn afgestemd. Zo is in deze complexe zorg leiderschap en ervaring in 

evenwicht. 

De eerder gedane MED-SIM trainingen leveren positieve resultaten op, deze dienen herhaald en 

standaard aangeboden te worden aan nieuwe collega`s. Trainingen met aandacht voor 

communicatieve vaardigheden, procedures als het niveau van medische vaardigheden zijn 

noodzakelijk. 

Op het gebied van de risicoperceptie is verbetering noodzakelijk. De leden van het obstetrisch team 

dienen elkaar op de hoogte en bij de les te houden en te bevragen naar de stand van zaken op de 

verloskamers. Inzetten van communicatietools is hierin helpend. Het gebruik van een checklist dient 

nader onderzocht en zo nodig geïmplementeerd te worden. 

Indien een operatie noodzakelijk is dient overdracht naar anesthesist en operatiekamers personeel 

door direct betrokkene te worden gedaan. Dit zorgt voor een effectievere workflow. 

Postpartum overdracht naar afdeling moeder en kind dient tijdig, mondeling en in geschrift compleet 

en door direct betrokkene te gebeuren. 

 

Contactgegevens  

Naam: Hanneke van Rijswijk      Email: h.vanrijswijk@etz.nl 



Is remifentanyl 20 μg een toereikende dosering als pijnstilling durante 

partu? 
Britt Boender, Ikaziaziekenhuis Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling Sinds 2005 wordt remifentanil als pijnstilling durante partu toegepast. 

De Standard Operating Procedure remifentanil kadert de minimaal vereiste zorg rondom remifentanil 

voor de Nederlandse klinieken. Zij beschrijft drie Patient Controlled Analgesie (PCA) bolusdoseringen, 

20g, 30g en 40g, en adviseert 30g als startdosering. Er bestaat echter geen vergelijkend 

onderzoek tussen de beschreven bolusdoseringen op het pijnstillend effect van baringspijn. Mogelijk 

is er een patiëntenpopulatie die voldoende pijnstilling ervaart bij 20g. Dit leidde tot de volgende 

vraagstelling: “Is (en voor wie is) remifentanil PCA 20g een toereikende dosering voor pijnreductie 

durante partu?” 

Methode Er werd een prospectief onderzoek uitgevoerd. De populatie bestond uit 70 vrouwen die, 

tussen april en november 2019, in het Ikazia ziekenhuis zijn bevallen met remifentanil als pijnstilling. 

Als primaire uitkomstmaat werd gekeken naar het percentage vrouwen dat remifentanil 20g PCA 

kreeg zonder dosisophoging gedurende de baring ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat 

pijnstilling kreeg met remifentanil. Onderzocht werd welke variabelen een voorspellende waarde 

hadden voor de noodzaak tot het ophogen van de dosering. Hierbij werd het verloop van de pijnscore 

en de tevredenheid over het gebruik van remifentanil gemeten. 

Resultaten Remifentanil PCA 20g bleek voor 67% (n=47) een toereikende dosering. Voor 33% (n=23) 

van de vrouwen was dosisophoging nodig. Hiervan had 78% (n=18) voldoende pijnstillend effect met 

30g. Voor 12% (n=5) was additionele ophoging naar 40g nodig. Een vrouw had hierbij alsnog 

onvoldoende pijnstilling waarvoor epidurale analgesie werd geregeld (1,4%). De mediane pijnscore, 

gemeten via de Visueel Analoge Schaal, bij 20g remifentanil daalde van 9 naar 7 en 6 na 

respectievelijk 30 en 60 minuten. Hierna liet deze weer een stijging zien naar 7,5 na 120 minuten en 

naar 8 na 180 minuten. Er bleken significant meer multiparae uit te komen met 20g remifentanil 

(p=0,048) en bij deze dosering werd ook significant korter gebruik gemaakt van remifentanil (p=0,007). 

In de hier opvolgende multivariate logistische regressie bleken de uitkomsten van deze factoren niet 

meer significant. In de groep met uitsluitend remifentanil 20g werd bij 17% (n=8) een desaturatie 

<94% gemeten en bij 4,3% (n=2) een ademhalingsdepressie <8 ademhalingen per minuut. In de groep 

met dosisophoging was de incidentie desaturatie 17,4% (n=4) en hier werden geen 

ademhalingsdepressies waargenomen. De complicaties traden in het eerste uur op en in alle casus 

was sprake van spontaan herstel. In beide groepen hebben de vrouwen remifentanil naar 

tevredenheid gebruikt met een mediane score van 8. Het merendeel van de vrouwen zou deze vorm 

van pijnstilling aan andere vrouwen aanbevelen, 89,4% bij uitsluitend remifentanil 20g en 60,9% in 

de groep met dosisophoging. 

Conclusie en aanbevelingen Geconcludeerd werd dat er in dit onderzoek aanwijzingen zijn gevonden 

dat remifentanil 20g een toereikende en veilige dosering is als pijnstilling tijdens de bevalling. Daarbij 

zijn er aanwijzingen gevonden dat de mogelijkheid tot twee keer dosisophoging een positief effect kan 

hebben op de pijnbeleving en er minder noodzaak is tot aanvullende pijnstilling. Het lijkt erop dat 

multiparae vaker uitkomen met 20g, maar ook voor primiparae lijkt het een geschikte dosering, daar 

ruim 50% van deze groep uitkwam met deze dosering. Er wordt op basis hiervan geadviseerd te 

overwegen om te starten met een PCA bolusdosering van 20g. 

Contactgegevens  

Naam: Britt Boender       Email: b.boender@ikazia.nl 
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Zet je schouders onder schouderklachten 
Jan-Pieter van Bakel, Waalwijk 
Achtergrond en doelstelling Binnen de huisartsenpraktijk komen patiënten met niet-traumatische 

schouderklachten frequent voor. De behandeling voor schouderklachten is niet eenduidig. Er kan 

gekozen worden voor een medicamenteuze behandeling (NSAID), fysiotherapie of een intra-

articulaire corticosteroïd injectie. Uit de literatuur blijken er geen duidelijke voordelen te zijn van het 

gebruik van injecties ten opzichte van de andere behandelingen. Het is niet duidelijk waarom 

huisartsen kiezen voor een bepaalde behandeling en hoe deze behandeling door de patiënten ervaren 

wordt. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen er handvatten geboden worden aan huisartsen 

om een beter onderbouwde keuze voor een behandeling te maken die aansluit bij de patiënt. Welke 

beweegredenen hebben huisartsen voor het kiezen van een behandeling ten aanzien van niet-

traumatische schouderklachten en hoe wordt de betreffende behandeling ervaren door patiënten in 

de huisartsenpraktijk? 

Methode Er is gekozen voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. De populatie bestond uit 6 

huisartsen en 6 patiënten met niet-traumatische schouderklachten, afkomstig van 

Gezondheidscentrum Olympia te Waalwijk. De patiënten hebben niet langer dan 3 maanden geleden 

behandeling gehad voor niet-traumatische schouderklachten. Informatie is verzamelt middels 

semigestructureerde interviews. Deze interviews zijn vervolgens geanalyseerd middels open, axiaal 

en selectief coderen. 

Resultaten Uit de codering van de interviews zijn 6 thema’s geformuleerd die de beweegredenen van 

huisartsen en ervaringen van patiënten inzichtelijk maken. Door huisartsen werd een NSAID als eerste 

keuze behandeling gehanteerd door het effectieve pijnstillende effect en brede toepasbaarheid. 

Patiënten benoemde het goede pijnstillende effect en het makkelijke toepasbaarheid van deze 

behandeling. De fysiotherapie werd door huisartsen met name ingezet bij functiebeperking van de 

schouder. De patiënten ervaarden de fysiotherapie als positieve, motiverende en controlerende 

behandeling. Deintra-articulaire corticosteroïd injectie wordt door huisartsen alleen toegepast bij 

forse pijnklachten en/of falen van overige behandelingen. Zowel huisartsen als patiënten gaven aan 

veel waarde te hechten aan besluitvorming in overleg, dit vergroot de kans van slagen van de 

behandeling. De keuze over aanvullende diagnostiek liep tussen huisartsen en patiënten flink uiteen. 

Patiënten gaven aan eerder een echo van de schouder te willen, om meer duidelijkheid te hebben 

over de oorzaak en prognose. De patiënten gaven aan deze informatie van de huisarts te missen. 

Conclusie Dit onderzoek laat zien dat de volgende factoren van invloed zijn op de beweegredenen 

voor de keuze van een behandeling: wens van de patiënt, het effect van de behandeling, mogelijke 

bijwerkingen van de behandeling, sociaal economische status van de patiënt en 

arbeidsomstandigheden van de patiënt. Patiënten waren over het algemeen tevreden over hun 

behandeling. Patiënten gaven echter wel aan meer duidelijkheid te willen hebben over een eventuele 

oorzaak en prognose van de schouderklachten. Er wordt aangeraden dat huisartsen tijdens het consult 

meer aandacht hebben voor enerzijds de hulpvraag van de patiënt en anderzijds voor het verstrekken 

van informatie omtrent de oorzaak en prognose van de schouderklachten. Verder wordt 

vervolgonderzoek ten aanzien van “shared decision making” geadviseerd, wat huisartsen meer 

handvatten kan bieden om dit op een meer concrete manier in te vullen. 

Contactgegevens  

Naam: Jan-Pieter van Bakel     Email: jpvanbakel@gmail.com 



Gepigmenteerde huid en Acne vulgaris behandeling in de eerste lijn  
Martine van der Sluis- den Dekker, huisartsenpraktijk Schiemond, Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling Acne vulgaris komt voor bij alle huidtypes, maar vraagt bij de patiënt met 

een gepigmenteerde huid om een meer zorgvuldige behandeling. De NHG standaard acne richt zich 

voornamelijk op patiënten van Kaukasische origine. Huisartsenpraktijk Schiemond heeft een hoog 

percentage patiënten met een gepigmenteerde huid. Het lijkt of er onvoldoende aansluiting is tussen 

de wensen en de behoeften van deze patiëntengroep en het huidige behandelaanbod door de 

huisarts, omdat men relatief snel een verwijzing naar de dermatoloog of een huidtherapeut vraagt.  

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van patiënten met een 

gepigmenteerde huid betreffende de behandeling van acne vulgaris in huisartsenpraktijk Schiemond. 

Onderzocht wordt welke aanpassingen in het huidige behandelaanbod door de huisartsen mogelijk 

zijn om aan deze wensen en behoeften tegemoet te komen.  

Methode Selectie van patiënten vond plaats middels purposive sampling. De vraagstelling werd 

onderzocht middels het afnemen van semigestructureerde interviews. Er werd gebruik gemaakt van 

een topic list. Data analyse vond plaats middels open, axiaal en selectief coderen. De kwaliteit werd 

bewaakt door member checking en meerdere peer reviews. Aansluitend werd er een focusgroep 

discussie gehouden met de huisartsen van huisartsenpraktijk Schiemond.  

Resultaten Veel respondenten ervaren verschillen in informatievoorziening betreft preventieve 

maatregelen en behandelmogelijkheden van acne bij een gepigmenteerde huid. Verwachtingen 

werden onvoldoende uitgevraagd en begeleid. De inzet van crèmes volgens de NHG standaard gaf 

korte termijn enige verbetering, lange termijn verdween de acne niet. Respondenten hadden hierdoor 

weinig vertrouwen in de behandeling. Er bleek behoefte aan het voorschrijven van isotretinoïne door 

de huisarts, ook bij mild en matig acne. De huisartsen van praktijk Schiemond hebben weinig tot geen 

ervaring met het voorschrijven van isotretinoïne. Er werd consensus bereikt in het opstellen van een 

richtlijn voor het voorschrijven hiervan.  

Conclusie Er is behoefte aan meer educatie en eenduidige informatievoorziening door de huisarts 

betreft preventieve maatregelen en behandelmogelijkheden van acne bij een gepigmenteerde huid. 

De eerste stap in het begeleiden van acne is het afnemen van een gedetailleerde anamnese, zodat er 

door de huisarts ingespeeld kan worden op de behoeften van de patiënt. Veel patiënten met acne en 

een gepigmenteerde huid hebben behoefte aan behandeling met isotretinoïne door de huisarts, ook 

bij mild of matig acne. Binnen huisartsenpraktijk Schiemond is consensus bereikt in het opstellen van 

een richtlijn voor het voorschrijven van isotretinoïne. De huisarts kan zich in eerste instantie richten 

op de patiënt met een gepigmenteerde huid en ernstig acne, die onvoldoende baat heeft bij lokale 

crèmes. Hij kan ervaring gaan opdoen in het voorschrijven van isotretinoïne en zich bekwamen in de 

begeleiding van deze patiëntengroep. 

 

 

 

Contactgegevens  

Naam: Martine van der Sluis- den Dekker  Email: martinevandersluis@kpnplanet.nl 



Hoe motiveer je kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst met 

overgewicht tot bewegen en welke factoren werken belemmerend 

volgens hun ouders?  
Esther Denissen, Medicina Healthcenter, Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling Landelijk heeft een op de zeven á acht kinderen obesitas terwijl in 

Rotterdam een op de vier kinderen (in sommige wijken zelfs een op de twee kinderen) obesitas heeft. 

De meeste kinderen met overgewicht hebben een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Vanuit de 

gemeente zijn er veel initiatieven zoals verschillende beweegprogramma’s, om obesitas en 

overgewicht onder kinderen tegen te gaan, gezien overgewicht kan leiden tot veel 

gezondheidsklachten, zoals Diabetes Mellitus type 2, gewrichtsklachten, hart en vaatziekten, 

metabool syndroom en psychische problemen. Beweging is een van de aangewezen methodes om af 

te vallen en is geïncludeerd in de programma’s van de gemeente Rotterdam, echter is het onbekend 

wat volgens de ouders hun kinderen motiveert tot bewegen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht 

te krijgen wat kinderen met overgewicht in Rotterdam motiveert tot bewegen.  

Methode Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij semigestructureerde interviews werden 

afgenomen met ouders van kinderen met overgewicht, van Turkse en Marokkaanse komaf. De 

interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en getranscribeerd. De analyse werd gedaan door 

middel van open, axiaal en selectief coderen.  

Resultaten Er zijn elf Rotterdamse moeders, van Turkse of Marokkaanse komaf, geïnterviewd om 

inzichtelijk te krijgen hoe kinderen met overgewicht gemotiveerd worden om te bewegen. In dit 

onderzoek komen verschillende antwoorden naar voren zoals het antwoord dat de motivatie om te 

bewegen met name in externe factoren ligt. Vriendjes die kinderen meevragen om buiten te spelen, 

te voetballen of andere dingen te doen werken motiverend om te bewegen. Ook kan het aanmoedigen 

van ouders om te sporten, voorlichting van een professional over beweging ne de consequenties van 

overgewicht en beweging programma’s op school werken motiverend. Belemmerende factoren zijn 

dat ouders het lastig vinden om hun kinderen zelf te motiveren om te bewegen- ze vertellen dat hun 

kinderen liever binnen op de Playstation of YouTube spelen, ze te moe zijn om te bewegen of te druk 

met school. Daarnaast spelen een onveilige woonomgeving, kinderen die niet luisteren en ouders die 

denken dat overgewicht genetisch is ook een belemmerende rol. 

Conclusie Een eenduidig antwoord kan niet gegeven worden maar antwoorden die door meerdere 

moeders genoemd worden als motivatie om te bewegen zijn: vriendjes die kinderen meenemen om 

buiten te spelen, mogelijkheid om te voetballen, voorlichting van een professional, beweging 

programma’s op school en aanmoediging van familie en vrienden. Belemmerende factoren om 

kinderen met overgewicht in beweging te krijgen zijn een onveilige woonomgeving om buiten te 

spelen, kinderen die moe zijn, druk met school, geen zin hebben, niet luisteren naar de moeder en die 

liever binnen spelen op de spelcomputer en YouTube filmpjes kijken. Ook ouders kunnen een 

belemmerende rol spelen omdat zij niet voldoende toezien op bewegen van hun kinderen of sporten 

ontzeggen vanwege tegenvallende schoolprestaties. 

Contactgegevens 

Naam: Esther Denissen      Email: estherdenissen@gmail.com 

  



Verbeteren acute zorg voor ouderen in de ANW-uren. 
Gerard Moerkerken, Huisartsenpraktijk “Bij de molen”, Strijen 
Achtergrond en doelstelling In de avond/nacht/weekend-uren (ANW-uren) wordt er voor kwetsbare 

ouderen regelmatig hulp ingeroepen van de hulpdiensten, deze meldingen komen binnen bij de 

huisartsenpost (HAP) of bij de meldkamer ambulancezorg (MKA). De zorg voor deze ouderen is vaak 

complex. Naast een bemoeilijkte diagnostiek is er veel comorbiditeit, dit komt voor bij meer dan 50% 

van de mensen ouder dan 55 jaar met een chronische aandoening. Bovendien zijn alarmsymptomen 

niet altijd duidelijk. In de ANW-uren komt er nog andere problematiek bij. Er is onvoldoende zorg voor 

ouderen binnen ANW-uren in verband met minder back-up bij alleenstaande ouderen. De thuiszorg 

regelen binnen ANW-uren is ook lastig. Daarnaast is de voorgeschiedenis niet altijd bekend bij de 

huisartsenpost. Na beoordeling wordt de oudere om voorgenoemde redenen regelmatig ingestuurd 

naar het ziekenhuis. Helaas zijn de gevolgen van deze ziekenhuisopnames bij ouderen vaak desastreus, 

zoals onder andere delirium, vallen en ondervoeding. 

Het doel van dit onderzoek is om de acute zorg voor kwetsbare ouderen binnen de ANW-uren te 

verbeteren, zodat zij niet onnodig opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Methode Het betreft een kwalitatief onderzoek bestaande uit semigestructureerde interviews met 

behulp van een topiclijst. Huisartsen werkzaam op de HAP en ambulanceverpleegkundigen die in de 

acute setting werken werden benaderd via huisartsenpraktijk “Bij de Molen”, te Strijen. Elk interview 

duurde ongeveer 20-40 minuten en werd opgenomen en getranscribeerd. De data‐analyse vond 

plaats middels achtereenvolgens open codering, axiale codering en selectieve codering. 

Resultaten Bij acht huisartsen en zeven ambulanceverpleegkundigen werden interviews afgenomen. 

Uit de analyse van deze interviews blijkt dat knelpunten en verbeterpunten in de acute zorg voor 

ouderen in de ANW-uren uiteenvallen in zeven thema’s, namelijk: de acute zorg, werkwijzen en 

betrokkenen bij triage, het opnamebeleid, de protocollen, de gegevens van de patiënt, de 

professionele thuiszorg en als laatste de samenwerking van de verschillend disciplines. Deze zeven 

thema’s leiden naar het antwoord op de onderzoeksvraag. 

Conclusie en aanbevelingen Dit onderzoek heeft laten zien dat een aantal zaken belangrijk zijn. Er 

komen duidelijke aspecten uit dit onderzoek naar voren. De acute zorg voor ouderen moet verbeterd 

worden en een belangrijk aspect is dat het beleid van de ouderen besproken moet worden met de 

oudere zelf. Daaruit volgt een duidelijke rapportage. De conclusie is dat dit ook inzichtelijk moet zijn, 

net als het belangrijkste deel van de rest van het dossier voor alle hulpverleners. Dezelfde 

hulpverleners zouden ook geholpen zijn wanneer er meer protocollen zouden zijn gericht op ouderen, 

zeker voor de ambulanceverpleegkundigen. De ambulanceverpleegkundigen moeten ook meer 

geschoold worden in de complexiteit rondom de ouderen. Onderzoek naar de triagesystemen is 

noodzakelijk, hierin moeten dan ook meer vragen komen gericht op de context van de oudere patiënt. 

Er wordt ook een coördinator gemist die in de ANW-uren de problematiek rond de verschillende 

thuiszorgorganisaties en verpleeghuisbedden verzorgt. Het is duidelijk dat het om meerdere zaken 

gaat die tijd kosten maar er moet echt wat gebeuren. 

 

Contactgegevens  

Naam: Gerard Moerkerken     Email:  

  



“A question of position” Prognostische factoren voor falen van Sleep 

Position Therapy 
Merel Hoogendorp, Ikazia ziekenhuis, Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling Obstructief slaapapneu (syndroom) (OSA(S)) is een veel voorkomende 

slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. Onbehandeld OSA(S) kan een verhoogd risico geven op 

cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen. Verder kan het zorgen voor een verminderde kwaliteit 

van leven. Adequate behandeling van de aandoening is daarom van belang. Sinds een aantal jaar is er 

een nieuwe therapeutische optie voor patiënten met licht of matig positieafhankelijk OSA(S) (POSA(S)) 

op de markt: Sleep Position Therapy (SPT). Het voordeel van de SPT is dat het als minder invasief wordt 

ervaren door de patiënt dan andere behandelopties zoals bijvoorbeeld continues positive airway 

pressure (CPAP) of een mandibulair repositie apparaat (MRA). Ook is het goedkoper dan de andere 

behandelopties, waardoor het device voor de zorgverzekeraars zeer interessant is. 

Ondanks dat uit verschillende klinische studies is gebleken dat de SPT een effectieve therapie is voor 

patiënten met licht en matig POSA(S), vallen de resultaten in de praktijk tegen. Er heerst de indruk dat 

er vaker sprake is van falen van de Sleep Position Therapy dan beschreven is in de literatuur, echter is 

dit niet geobjectiveerd. Ook is het onduidelijk welke factoren hierop precies van invloed zijn. Het doel 

van onderzoek is de prognostische factoren die bijdragen aan falen van de Sleep Position Therapy bij 

volwassen met licht of matig positieafhankelijk slaapapneu en de redenen voor het niet continueren 

van de therapie te achterhalen. 

Methode Het betreft een retrospectief, kwantitatief status-onderzoek. De onderzoekspopulatie 

bestond uit volwassenen met licht of matig POSA(S) die tussen 1 januari 2018 en 15 september 2019 

zijn gestart met Sleep Position Therapy in het Ikazia Ziekenhuis. Er werden verschillende variabelen 

verzameld uit de intake en het slaaponderzoek waarna de associatie tussen de variabelen en het falen 

van de Sleep Position Therapy werd berekend. 

Resultaten Bij 70% (n=45) van de geïncludeerde patiënten (n=64) was er sprake van falen van de Sleep 

Position Therapy. Als meest voorkomende redenen voor het niet continueren van de therapie werden 

genoemd: onvoldoende daling of zelfs stijging van het percentage rugligging en/of de apneu-hyponeu 

index (AHI) (30%), persisterende vermoeidheidsklachten (30%) en persisterend snurken (17%). Het 

ervaren van stress (OR 8.78, 95% CI 1.23-62.54, p=0.030) en het percentage rugligging (OR 1.06, 95% 

CI 1.02-1.10, p=0.007) worden geassocieerd met het falen van de Sleep Position Therapy. 

Conclusie en aanbevelingen Binnen de onderzoekspopulatie was er bij bijna driekwart van de 

patiënten sprake van falen van de Sleep Position Therapy. Het ervaren van stress en het percentage 

rugligging tonen een associatie met het falen van de therapie. Een belangrijke beperking van dit 

onderzoek is de kleine patiëntenpopulatie. Het is op dit moment al mogelijk om voorzichtig deze 

resultaten te gebruiken om de kans op slagen van de Sleep Position Therapy in te schatten. Echter is 

het aan te bevelen om het onderzoek te herhalen met een grotere patiëntenpopulatie. Indien de 

resultaten repliceerbaar zijn, kunnen de gevonden prognostische factoren gebruikt worden als 

richtlijn bij het wel of niet voorschrijven van de Sleep Position Therapy bij volwassenen met licht of 

matig POSA(S). 

 

Contactgegevens  

Naam: Merel Hoogendorp     Email: merelhoogendorp@live.nl 

  



Gezondheid is een kwestie van beleving – Een studie naar de 

gezondheid van hoogfrequente bezoekers van praktijk Mozaïek  
Pim Paantjes, Huisartsenpraktijk Mozaïek, Rotterdam 
Achtergrond en doelstelling De laatste tien jaar is de gezondheidszorg meer in beweging. 

Verschuivingen vinden plaats in uitvoering van taken en er komt meer nadruk op preventie. Daarnaast 

stijgen de kosten. Er wordt onderzocht waar er besparing kan worden gerealiseerd. Binnen de 

patiëntenpopulatie van een huisartsenpraktijk zijn er verschillende groepen te maken. Een van deze 

groepen zijn de patiënten die de huisarts het vaakst bezoeken, ook wel de hoogfrequente bezoekers 

genoemd. Deze hoogfrequente bezoeker neemt veel van de consulttijd in beslag en zorgt voor hoge 

kosten. Deze groep ervaart vaak een slechte gezondheidstoestand en minder kwaliteit van leven. 

Frequente bezoeken van een patiënt kunnen een rode vlag zijn voor onderliggende psychosociale 

problematiek. Erkenning voor dit onderliggende probleem kan de kwaliteit van leven verbeteren in 

deze kwetsbare groep. Mogelijk zal de frequentie van bezoek afnemen en daarmee de kosten voor de 

gezondheidszorg. In Nederland is niet eerder onderzoek gedaan naar ervaren gezondheid van 

hoogfrequente bezoekers uit een achterstandswijk in de eerste lijn. Het doel van het onderzoek is het 

identificeren van hoogfrequente bezoekers aan de hand van veelvoorkomende klachten. Om 

behoeftes en zorg aan te kunnen passen zijn de onderdelen en beïnvloedende factoren van 

gezondheid in kaart gebracht.  

Methode Een mixed methods single centre studie dat plaatsvond in huisartsenpraktijk Mozaïek te 

Rotterdam Zuid. Het kwantitatieve deel, naar veel voorkomende klachten, bestond uit een 

retrospectief dossieronderzoek via frequentie-analyse. Het kwalitatieve deel bestond uit twaalf 

interviews met behulp van het instrument positieve gezondheid. De letterlijke transcripties dienden 

als gegevens voor een interpretatieve fenomenologische analyse. Met zes stappen zijn belangrijke 

thema’s in kaart gebracht. 

Resultaten In deze studie is de top vijf van meest voorkomende klachten onderzocht. Gevonden codes 

blijken te passen bij leeftijd. Opvallend is het aantal consulten in hoofdgroep psyche in alle 

leeftijdscategorieën, uitgezonderd de groep > 80 jaar. Een specifieke andere groep klachten lijkt niet 

aanwezig als signaal voor een hoogfrequente bezoeker. Alle interviews werden afgenomen met 

vrouwelijke hoogfrequente bezoekers. De respondenten uitten zich positief over hun algemene 

gezondheid. Na analyse werden tien thema’s geformuleerd. Het lichamelijke onderdeel wordt als zeer 

belangrijk en van grote invloed ervaren op de gezondheid. De gevolgen van het lichamelijke onderdeel 

hebben grote invloed op met name het aspect psyche. Zelfstandigheid en het ervaren van invloed zijn 

belangrijke beïnvloedende factoren. 

Conclusie en aanbevelingen De belangrijkste aspecten van gezondheid zijn het lichamelijke en 

psychische onderdeel. De overige aspecten (kwaliteit, zinvol, meedoen en dagelijks functioneren) 

hebben hun invloed op gezondheid. Deze kunnen ervoor zorgen dat de gezondheid ondanks een matig 

lichamelijk aspect als goed wordt ervaren. Lichamelijke klachten zorgen veelal voor beperkingen of 

aanpassingen in het dagelijks leven. De mate waarop dit geaccepteerd is, heeft invloed op ervaren 

gezondheid. Niet alle patiënten hebben hulp nodig om hun gezondheid te verbeteren. 

Contactgegevens  

Naam: Pim Paantjes      Email: pimpaantjens7@hotmail.com   



Verandering in intra-oculaire druk na cataractextractie bij patiënten 

met primair open-kamerhoek glaucoom. 
Remke Sep, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom 
Achtergrond en doelstelling: Glaucoom en cataract zijn beide veel voorkomende oogziekten. De 

eerste keus behandeling bij primair open-kamerhoek glaucoom is oogdruk verlagende medicatie en 

bij onvoldoende resultaat 

kan aanvullend een operatieve ingreep plaatsvinden. Bij cataract wordt een cataract extractie verricht, 

de eigen vertroebelde ooglens wordt vervangen voor een kunststoflens. Het komt in de praktijk 

geregeld voor dat een cataract extractie wordt uitgevoerd bij een patiënt met glaucoom. Om die reden 

wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van een cataract extractie bij glaucoom. Voor 

nauwe-kamerhoek glaucoom is een positief effect op de oogdruk inmiddels bewezen, de vraag blijft 

bestaan hoe dit is voor primair open-kamerhoek glaucoom. Enerzijds zijn er studies die aantonen dat 

er een significante daling in intra-oculaire druk is na een cataract extractie bij patiënten met een 

primair open-kamerhoek glaucoom. Anderzijds zijn er studies die geen significante daling vinden na 

een cataract extractie bij patiënten met een primair open-kamerhoek glaucoom. 

In dit onderzoek wordt onderzocht of er een significante daling is in intra-oculaire druk na een cataract 

extractie bij patiënten met een primair open-kamer hoekglaucoom. Er wordt onderzocht of de voorste 

oogkamerdiepte, aslengte, initiële oogdruk en preoperatieve oogdruk prognostische factoren zijn om 

de mate van oogdrukverandering te voorspellen. De hoeveelheid oogdruk verlagende medicatie voor 

en een jaar na de cataract extractie wordt vergeleken. 

Methode Een kwantitatieve retrospectieve studie werd uitgevoerd bij patiënten met primair open-

kamerhoek glaucoom die een cataract extractie hadden ondergaan in het Bravis ziekenhuis te Bergen 

op Zoom. De uitkomstmaat is het verschil in intra-oculaire druk in mmHg tussen de pre- en 

postoperatieve waarde en werd geanalyseerd middels een gepaarde t-toets. Een univariate en 

multiple regressieanalyses werden gebruikt voor analyse van de aslengte, voorste oogkamerdiepte, 

initiële en preoperatieve oogdruk. 

Resultaten Bij 64% van de patiënten daalde de oogdruk na operatie. Na een jaar werd een significante 

daling in intra-oculaire druk van gemiddeld 1.72 mmHg met een 95% betrouwbaarheid interval van 

0.798 tot 2.642 mmHg aangetoond. Dit staat gelijk aan een drukdaling van 9%. Univariate 

regressieanalyse toont dat de variatie in oogdrukverandering voor 66,7% verklaard kan worden door 

de preoperatieve oogdruk p <.001. De initiële oogdruk verklaard voor 33.7% de variantie in 

oogdrukverandering postoperatief p = .021. Multivariate analyse toont dat de preoperatieve oogdruk 

voor 40.6% de variatie in oogdrukverandering verklaard. Met een gemiddelde oogdrukdaling van 

gemiddeld 1.72 mmHg zijn er aanwijzingen dat een cataract extractie gezien kan worden als additieve 

therapie bij glaucoom management. 

 

  

Contactgegevens 

Naam: Remke Sep      Email:  



Subacromiale schouderklachten: wat kunnen we er mee? 
Sofie de Munnik, Huisartsencentrum Zuid en Nucleuszorg, Terneuzen 
Achtergrond en doelstelling De schouder is een veelzijdig gewricht met vele complexe uitdagingen 

wanneer er klachten zijn. Niet alleen voor de huisarts bestaan deze uitdagingen, maar ook de 

fysiotherapeut heeft specifieke kennis nodig om de patiënten met schouderklachten goed te laten 

functioneren. Het is onduidelijk wanneer mensen met subacromiale schouderklachten door de 

huisarts verwezen zouden moeten worden naar de fysiotherapeut, omdat de richtlijn voor huisartsen 

beperkt blijft in het beschrijven van diagnoses en het behandelplan. Het doel van deze studie is om 

aan de hand van de resultaten in kaart te brengen in welke mate de ideeën, verwachtingen en wensen 

van de huisartsen overeenkomen en verschillen met die van de betrokken fysiotherapeuten. Hierbij 

zullen de redenen achter het verwijsbeleid bij subacromiale schouderklachten van de huisartsen in 

Terneuzen achterhaald worden.  

Methode Het onderzoek is kwalitatief van aard en er zijn semigestructureerde interviews gehouden 

met huisartsen en fysiotherapeuten uit Terneuzen. Geïnterviewden hebben uiteenlopende 

werkervaring  om een generalistisch beeld te schetsen. Van de transcripties van de interviews is met 

de grounded theory methode een open-, axiale- en selectieve codering gemaakt. Er is een focusgroep 

gehouden met huisartsen en fysiotherapeuten om de resultaten van de interviews te bespreken en 

conclusies te formuleren.  

Resultaten Er zijn door de onderzoeker acht thema’s opgesteld aan de hand van de codering uit de 

interviews, om de gedachtegang van de fysiotherapeut en de huisarts omtrent het verwijsbeleid 

inzichtelijk te maken. Deze thema’s zijn in een codeboom overzichtelijk gemaakt en verschillen en 

overeenkomsten in de gedachtegang van huisartsen en fysiotherapeuten zijn beschreven per thema.  

Zowel uit de interviews, als uit de focusgroep is gebleken dat de gedachtegang van huisartsen en 

fysiotherapeuten uit Terneuzen overeen komen als er gekeken wordt naar het theoretische vlak 

achter het verwijsbeleid. Zowel de huisartsen als de fysiotherapeuten geven aan dat beperking en 

functiestoornis met daarbij hinder in het dagelijks leven een van de belangrijkste redenen zijn om te 

verwijzen naar de fysiotherapeut. Tevens is patiënteneducatie een belangrijke reden om te verwijzen. 

Wanneer er weinig vooruitgang in het beloop van de klacht zit of de klachten blijven chronisch en 

recidiverend, lijkt een verwijzing naar de fysiotherapeut terecht. De verschillen zitten met name in de 

eigen competenties van het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en daarmee het komen tot een 

beschrijving van de diagnose bij subacromiale schouderklachten. Het beleid om te verwijzen naar de 

fysiotherapeut kan hierdoor praktisch verschillen.  

Conclusie en aanbevelingen De gedachtegang van de huisarts en de fysiotherapeut wat betreft het 

verwijsbeleid naar de fysiotherapeut bij patiënten met subacromiale schouderklachten, komt in een 

theoretisch kader overeen. Er kan gesteld worden dat de huisarts met name naar de fysiotherapeut 

verwijst bij functiebeperking en pijn. Wanneer de patiënt gehinderd wordt in het uitvoeren van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen is de gedachtegang van beide groepen dat de fysiotherapeut 

deel uit zou moeten maken van de behandeling.  

Contactgegevens  

Naam: Sofie de Munnik      Email:  



Kindermishandeling op de HAP, kennis, signaleren en melden 
Tineke Sportel, Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, Tilburg 
Achtergrond en doelstelling Per jaar zijn ongeveer 120.000 kinderen slachtoffer van 

kindermishandeling in Nederland. Sinds 2013 bestaat er een wettelijke plicht onder zorg professionals 

om zorgen rondom kinderen in kaart te brengen middels het doorlopen van de Meldcode 

kindermishandeling en het uitvoeren van de Kindcheck. Op de huisartsenpost (HAP) in Tilburg worden 

jaarlijks 17.000 kinderen gezien. Het sputovamo screeningsformulier, waar met behulp van negen 

aandachtspunten kindermishandeling gesignaleerd kan worden, wordt na elk consult ingevuld. In 

2017 werd dit formulier 25 keer positief ingevuld. Positief betekent dat er zorgen gesignaleerd zijn die 

nader onderzoek behoeven, het is een signalering, geen melding van kindermishandeling. Gezien het 

aantal pediatrische consulten lijkt dit een laag aantal. De impact van de gevolgen van 

kindermishandeling op korte en lange termijn maken dat er behoefte is aan onderzoek. Onderzoek op 

het gebied van kennis, herkennen, signaleren en melden van kindermishandeling. Het doel van dit 

onderzoek is om inzicht te krijgen welke kennis huisartsen hebben over kindermishandeling. Op welke 

wijze zij signalen in kaart brengen, het anamnese gesprek voeren, lichamelijk onderzoek doen en hoe 

zij de stappen van de meldcode doorlopen. Tevens werd onderzocht wat de invloed van meningen en 

persoonlijke ervaringen zijn op het ondernemen vervolgacties bij vermoeden van kindermishandeling.  

Methode Bij elf huisartsen die dienst doen op de HAP werden semi-gestructureerde interviews 

afgenomen aan de hand van een topiclijst. Tevens werd casuïstiek voorgelegd, waarbij de vraag werd 

gesteld welke acties de huisartsen ondernamen en waarop zij de vervolgstappen baseerden. De 

interviews werden opgenomen met een voicerecorder en letterlijk getranscribeerd. Vervolgens vond 

een analyse plaats middels open, axiaal en selectief coderen. 

Resultaten Uit de interviews kwamen vijf thema’s naar voren om antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag : Kennis, signaleren, anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze voor beleid en 

informatie behoefte. De theoretische kennis onder respondenten was gemiddeld voldoende. Op het 

gebied van signaleren waren huisartsen onvoldoende bekend met de betekenis en procedure rondom 

het sputovamo formulier en de meldcode. Anamnese en lichamelijk onderzoek werd zelden 

uitgevoerd om eventuele signalen in kaart te brengen. Niet zeker weten en de tijdinvestering van 

melden van kindermishandeling werd als reden genoemd om geen actie te ondernemen. Huisartsen 

gaven aan dat de locatie, waar zij werken van invloed is op de beleidskeuze. Huisartsen hebben 

behoefte aan praktische scholing om signalering van kindermishandeling te optimaliseren. 

Conclusie en aanbevelingen Theoretische kennis over kindermishandeling onder huisartsen is 

voldoende. Huisartsen voelen zich verantwoordelijk om in hun rol op de HAP kindermishandeling te 

signaleren. Zij zijn onvoldoende bekend met de betekenis en de procedure rondom het sputovamo 

formulier en de vervolgstappen. Belemmerende factoren bij de huisarts, zoals de angst om vals te 

beschuldigen en om het gesprek aan te gaan spelen tevens een rol. Het voorstellingsvermogen dat er 

mogelijk sprake is van kindermishandeling en de doortastendheid om het daadwerkelijk nader te 

onderzoeken is een barrière. Daardoor worden veelal geen vervolgstappen ondernomen. Praktische 

informatie, casuïstiek bespreking en gesprekstechnieken oefenen zou huisartsen kunnen 

ondersteunen in het doorlopen van de meldcode kindermishandeling. Dat kan wellicht leiden tot 

optimalisering van signaleren van kindermishandeling. 

 

Contactgegevens  

Naam: Tineke Sportel      Email: ta.sportel@gmail.com 



De patiënt met hartfalen: ben ik in beeld? 
Esther Hoven – van Mourick, Huisartsenpraktijk ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenpolder 
Achtergrond en doelstelling Hartfalen is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door het 

tekortschieten van de pompwerking van het hart. Er kan een onderverdeling gemaakt worden in 

hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF) en hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). 

Deze laatste vorm komt meer voor bij vrouwen. De prevalentie zoals deze geregistreerd is binnen 

huisartsenpraktijken (0,7% binnen de gehele populatie) komt niet overeen met de prevalentie zoals 

deze gevonden wordt binnen andere onderzoeken (variërend van 0,8% bij patiënten tussen de 55 jaar 

en 64 jaar tot 20% bij patiënten van 80 jaar en ouder). Dit laatste is de prevalentie van hartfalen onder 

inwoners van een wijk in Rotterdam van 55 jaar en ouder en de prevalentie zoals die genoemd is in de 

NHG-standaard hartfalen. Volgens de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde wordt 

hartfalen niet altijd op de juiste wijze geregistreerd en is er bij huisartsen een kennistekort over HFpEF. 

Dit kan ertoe bijdragen dat patiënten met hartfalen in de eerste lijn niet op de juiste manier 

gediagnostiseerd en geregistreerd zijn. De doelstelling van dit onderzoek is de mate van 

onderdiagnostiek en onderregistratie van hartfalen vast te stellen binnen de huisartsenpraktijk ’s-

Gravenpolder.  

Methode Deze studie is een retrospectief dossieronderzoek onder de vaste patiënten van de 

huisartsenpraktijk ’s-Gravenpolder die enkeloedeem hebben en/of lisdiuretica gebruiken én niet de 

ICPC-code hartfalen hebben. De data is verzameld vanuit de elektronisch patiëntendossiers en 

anoniem verwerkt. Datanalyse is uitgevoerd met non-parametrische Chi-square toetsen en 

beschrijvende statistiek. 

Resultaten Onder de 191 patiënten in de onderzoekspopulatie waren er significant meer vrouwen dan 

mannen (68 mannen, 123 vrouwen, p<0,001). Bij 63 (33,0%) patiënten was er sprake van 

onderdiagnostiek: 38 (60,3%) van hen hadden alleen enkeloedeem, 15 (23,8%) gebruikten alleen 

lisdiuretica en 10 (15,9%) patiënten hadden enkeloedeem én gebruikten lisdiuretica. Bij 40 (20,9%) 

patiënten was er sprake van onderregistratie: 7 (17,5%) van hen hadden alleen enkeloedeem, 25 

(62,5%) gebruikten alleen lisdiuretica en 8 (20,0%) patiënten hadden enkeloedeem én gebruikten 

lisdiuretica. Bij onderdiagnostiek was er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. 

Onderregistratie kwam significant vaker voor bij mannen (29,4% tegen 16,2%). 

Conclusie en aanbevelingen De conclusie van het onderzoek is dat er patiënten met enkeloedeem 

en/of het gebruik van lisdiuretica binnen de Huisartsenpraktijk ’s-Gravenpolder sprake is van 

onderregistratie en onderdiagnostiek van hartfalen. Aangenomen kan worden dat als het 

dossieronderzoek wordt uitgebreid naar patiënten met andere symptomen van hartfalen en/of het 

gebruik van ander hartfalenmedicatie, meer onderregistratie en onderdiagnostiek ontdekt zal 

worden.  

 

 

Contactgegevens  

Naam: Esther Hoven – van Mourick    Email: hoven@zeelandnet.nl 

  



Al dan niet aanbieden van tepelsparende mastectomie  

- Sparing is caring 
Eva Slotboom, Ikazia ziekenhuis, Rotterdam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract niet opgenomen in verband met auteursrechten. 

 

 

Contactgegevens  

Naam: Eva Slotboom      Email: e.slotboom@ikazia.nl. 

 


