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Proefschrift Joke Schutte 

‘Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 
1993-2005’ 

Het overlijden van een vrouw tijdens of na haar zwangerschap is een dramatische 
gebeurtenis. Omdat moedersterfte een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van 
verloskundige zorg, is het belangrijk te onderzoeken hoe frequent dit voorkomt. Voor 
verbetering van zorg is een analyse van de geleverde zorg nodig.  

De moedersterfte in Nederland in de periode 1993-2005 betrof 12.1 moeders per 
100.000 levend geboren kinderen, een statistisch significante toename ten opzichte 
van de periode 1983-1993 (9.7 moeders/100.000 levend geborenen). 236 casus 
werden ingedeeld als sterfte direct veroorzaakt door zwangerschap (bijvoorbeeld 
zwangerschapsvergiftiging, trombose) en 97 casus door sterfte indirect veroorzaakt 
door zwangerschap (bijvoorbeeld hartziekten).  

De grootste veroorzaker van sterfte was zwangerschapsvergiftiging, gevolgd door 
hart/vaatziekten, trombose, infecties en bloedverlies. De belangrijkste risicogroepen 
waren oudere vrouwen (>35 jaar), vrouwen die al meerdere kinderen gebaard 
hadden en allochtone vrouwen. Deze laatste groep had een tweemaal hoger risico 
op moedersterfte, met name vrouwen uit sub-Sahara Afrika, Azië, Nederlandse 
Antillen en Suriname. Marokkaanse en Turkse vrouwen hadden geen verhoogd 
risico. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt door factoren als de verblijfsduur in 
Nederland, de (on)bekendheid met het Nederlandse zorgsysteem, de kennis van de 
Nederlandse taal en de omvang van sociale netwerken.  

Zwangerschapsvergiftiging is de grootste veroorzaker van sterfte in Nederland, in 
tegenstelling tot andere landen. De rapporten en adviezen die de laatste jaren door 
de commissie moedersterfte zijn uitgegeven hebben in de periode 2003-2005 geleid 
tot een afname van sterfte door zwangerschapsvergiftiging. Verder viel een toename 
van sterfte door indirecte oorzaken op, onder andere veroorzaakt doordat vrouwen 
gemiddeld ouder zijn als zij zwanger worden.  

 


