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Samenvatting

Hoofdstuk één
In dit hoofdstuk worden de studies van dit proefschrift geïntroduceerd, met het ‘Model 
for Planned Health Education and Promotion’ als kader. Achtergrondinformatie wordt 
gegeven over eerdere studies omtrent maternale gezondheid, gezondheidsgedrag 
en prenatale gezondheidsbevordering; gebieden waarover meer onderzoek nodig 
is worden beschreven. Twee centrale doelstellingen komen in de twee hoofddelen 
van dit proefschrift aan bod. Het eerste doel is om de gezondheidsstatus en 
het gezondheidsgedrag van zwangere vrouwen onder de zorg van eerstelijns 
verloskundigen te onderzoeken, alsmede de maternale karakteristieken die 
geassocieerd zijn met deze gezondheidsindicatoren. Het tweede doel is om de 
gezondheidsvoorlichting die wordt gegeven door eerstelijns verloskundigen te 
onderzoeken.

Deel I: Prevalentie en karakteristieken van maternale/perinatale 
gezondheid en maternaal gezondheidsgedrag

Hoofdstuk twee
Vroeggeboorte komt voor bij ongeveer 7,6% van alle zwangerschappen in Nederland. 
Het wordt geassocieerd met perinatale morbiditeit en mortaliteit, alsmede met fysieke 
en mentale/cognitieve beperkingen in het latere leven. Eerder onderzoek heeft 
enig bewijs laten zien van een relatie tussen maternale gedrags- en psychologische 
karakteristieken en vroeggeboorte. De studie in dit hoofdstuk onderzoekt de relatie 
van zelf-gerapporteerde maternale karakteristieken met spontane vroeggeboorte in 
nullipare vrouwen. 

Gezondheidsgedrag karakteristieken die we hebben onderzocht zijn roken, 
foliumzuur inname, alcoholconsumptie, dagelijkse consumptie van fruit en van verse 
groente en dagelijkse consumptie van de warme maaltijd en ontbijt. De psychologische 
karakteristieken die we hebben onderzocht zijn angstige of depressieve stemming 
en geloof in controle over de eigen gezondheid. Ons definitieve model, waarin we 
corrigeerden voor sociaal-demografische karakteristieken (leeftijd, opleidingsniveau 
en relatiestatus), antropometrische karakteristieken (BMI en lengte) en andere 
gezondheidsgedrag/psychologische karakteristieken, toonde aan dat alleen de variabele 
‘gevoel van controle’ significant geassocieerd was met spontane vroeggeboorte. 
Vrouwen met een lager gevoel van controle over de eigen gezondheid hadden twee 
keer zoveel kans op een spontane vroeggeboorte, als vrouwen met een hoger gevoel 
van controle. De variabele hevig roken (tenminste 10 sigaretten per dag) had een 
significante univariabele relatie met spontane vroeggeboorte, maar na het corrigeren 
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voor sociaal-demografische karakteristieken viel de significantie van deze relatie weg.
Wij concluderen dat de relatie tussen het gevoel van controle over de eigen 

gezondheid en spontane vroeggeboorte verder onderzocht moet worden waarbij 
gebruikt wordt gemaakt van gevalideerde en multidimensionale schalen voor het 
meten van het gevoel van controle. Verdere studies zouden ‘gevoel van controle’ 
kunnen onderzoeken als een mogelijke marker voor spontane vroeggeboorte en als 
een potentieel modificeerbare karakteristiek die kan worden geïntegreerd binnen 
interventies die ontworpen worden om de kans op spontane vroeggeboorte te verlagen.

Hoofdstuk drie
Een suboptimale maternale gezondheidsstatus (zoals het hebben van obesitas, 
ondergewicht, depressie of stress) en gezondheidsgedrag (zoals roken, 
alcoholconsumptie en ongezonde voeding) tijdens de zwangerschap zijn geassocieerd 
met ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Het eerste doel van deze studie was 
om een overzicht te geven van de zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus en 
gezondheidsgedrag van zwangere vrouwen onder prenatale zorg bij eerstelijns 
verloskundigen in Nederland. Het tweede doel was om potentiele verschillen tussen 
maternale opleidingsniveaus (als proxy voor sociaal economische status) en etnische 
achtergronden (als proxy voor immigratiestatus) in deze gezondheidsindicatoren te 
identificeren.

Dit onderzoek liet zien dat bijna een derde van de zwangere vrouwen met 
overgewicht of obesitas aan hun zwangerschap begon, 15,1% had een laag gevoel 
van controle over de eigen gezondheid, 19,9% voelde zich op dat moment enigszins 
tot erg depressief of angstig, 9,2% rapporteerde dat ze rookte, 11,0% had tenminste 
één keer alcohol gedronken tijdens de zwangerschap, 8,6% had geen foliumzuur 
ingenomen, 18,6% at dagelijks geen groente, 14,7% at dagelijks geen fruit, 11,1% 
ontbeet niet dagelijks, 3,2% at dagelijks geen warme maaltijd en 54,3% had geen deel 
genomen aan zwangerschapscursussen. Voor 17,6% was de zwangerschap ongepland. 
Gezien de mate van sociaal-demografische ongelijkheid die we hebben gevonden, en 
het feit dat etnische minderheden enigszins en vrouwen met een lage opleiding erg 
ondervertegenwoordigd waren in onze studiepopulatie, is het waarschijnlijk dat de 
percentages van veel van deze ongunstige gezondheidsindicatoren een stuk hoger zijn 
in de algehele populatie van Nederland.

Aanzienlijke sociaal-demografische ongelijkheden waren te zien in de maternale 
gezondheidsstatus en gezondheidsgedrag, ten nadele van vrouwen met een lage 
opleiding en etnische minderheden (in bijzonder niet-Westerse etnische minderheden). 
Sterke ongelijkheden in gezondheidsstatus tussen verschillende opleidingsniveaus 
waren een laag gevoel van controle over de eigen gezondheid, depressie of angst 
en zowel obesitas als ondergewicht. Sterke ongelijkheden in opleidingsniveau 
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kwamen naar voren in gedrag zoals roken, passief roken, niet deelnemen aan 
zwangerschapscursussen, het niet innemen van foliumzuur, ongeplande zwangerschap 
en het overslaan van maaltijden. Etnische ongelijkheden waren ook te zien: niet-
Westerse vrouwen rapporteerden vaker dat ze een laag gevoel van controle hadden 
over de eigen gezondheid, dat ze depressief of angstig waren, dat ze misselijk waren 
en rugpijn hadden. Ze hadden ook meer kans op blootstelling aan passief roken, 
minder kans dat ze foliumzuur hadden ingenomen en minder kans dat ze aan een 
zwangerschapscursus hadden deelgenomen. 

Wij concluderen dat er veel gezondheidswinst behaald kan worden wanneer de 
grote ongelijkheid tussen sociaal-demografische groepen adequaat wordt aangepakt. 
Voor veel vrouwen is zwangerschap wellicht de enige periode waarin ze regelmatig 
contact hebben met zorgverleners zoals verloskundigen; de zwangerschap kan derhalve 
worden beschouwd als een unieke kans om de kwaliteit van leven te helpen verbeteren 
voor vrouwen en hun families, verdergaand dan tijdens de zwangerschap alleen. Een 
groter besef bij prenatale zorgverleners van de niet-medische risico’s geassocieerd met 
negatieve zwangerschapsuitkomsten zou mogelijk gunstig zijn voor veel zwangere 
vrouwen; verbeterde strategieën zijn nodig om de structuren die ten grondslag liggen 
aan sociale ongelijkheden in gezondheid aan te pakken.

Hoofdstuk vier
Roken tijdens de zwangerschap is geassocieerd met allerlei ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten en lichamelijke en cognitieve beperkingen gedurende de 
kindertijd en volwassenheid. In deze studie onderzochten we de sociaal-demografische 
en leefstijl-gerelateerde karakteristieken die het sterkst geassocieerd zijn met zelf-
gerapporteerd roken (dagelijks roken, occasioneel roken en dagelijks dan wel 
occasioneel roken) tijdens de zwangerschap.

Onze bevindingen lieten zien dat 9,2% van alle respondenten in onze populatie 
rookte tijdens de zwangerschap (5,4% dagelijks en 3,8% occasioneel). Aangezien de 
proportie hoger opgeleide vrouwen veel groter was in onze onderzoekspopulatie dan 
in de algemene populatie (48,8% tegenover 26,7%), zal de prevalentie in de algemene 
populatie van zwangere vrouwen in Nederland veel hoger zijn. Opleidingsniveau was 
de karakteristiek die het sterkst geassocieerd was met roken; er was tien keer meer 
kans dat degenen met een lager opleidingsniveau rookten dan degenen met een 
hoger opleidingsniveau. Andere karakteristieken die sterk geassocieerd waren met 
roken tijdens de zwangerschap waren het hebben van geen religie en het hebben 
van een Turkse of Nederlandse achtergrond in vergelijking met het hebben van een 
andere etnische achtergrond en het hebben van geen partner.  Karakteristieken 
die enigszins geassocieerd waren met roken waren het hebben van ondergewicht, 
depressief of angstig zijn, wonen in een wijk met een lagere sociaal economische status, 
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het niet innemen van foliumzuur, alcohol consumptie tenminste één keer tijdens de 
zwangerschap, een ongeplande zwangerschap, en een laag gevoel van controle over 
de eigen gezondheid. Toen we dagelijkse rokers apart onderzochten, zagen we dat 
vrouwen met een lager opleidingsniveau twintig keer meer kans hadden dan die met 
een hoger opleidingsniveau om dagelijks tijdens de zwangerschap te roken. Andere 
karakteristieken die sterk geassocieerd waren met dagelijks roken waren geen partner 
hebben, een Turkse of Nederlandse achtergrond hebben, geen religie hebben, en 
ondergewicht. Meer leefstijl-gerelateerde karakteristieken waren geassocieerd met 
dagelijks roken dan occasioneel roken.

Wij concluderen dat er een groot potentieel voor gezondheidswinst is wanneer 
er van het stoppen van roken tijdens de zwangerschap een prioriteit wordt gemaakt. 
Bij het ontwerpen van interventies om het stoppen met roken te bevorderen is het 
belangrijk om bewust te zijn van het volgende: dat er sociale groepen zijn die een 
grotere kans hebben om te roken, dat dagelijkse rokers tijdens de zwangerschap ook 
andere karakteristieken kunnen hebben die verhoogde risico’s geven op ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten, en dat er mogelijk onderliggende factoren zijn die 
gerelateerd zijn aan het roken, zoals een gebrek aan sociale steun.

Deel II: Prenatale gezondheidsvoorlichting door eerstelijns 
verloskundigen

Hoofdstuk vijf
Er is veel wetenschappelijk bewijs dat het gezondheidsgedrag van een vrouw tijdens 
de zwangerschap zowel op de korte als op de lange termijn impact kan hebben op 
de gezondheid van haar kinderen. In Nederland start 84,9% van de vrouwen hun 
zwangerschap bij eerstelijns verloskundigen. Een van de taken van verloskundigen is om 
gezondheidsvoorlichting te geven en om optimaal gezondheidsgedrag te bevorderen 
tijdens de zwangerschap. Deze interview studie exploreert de ervaringen, wensen, en 
behoeften van zwangere vrouwen in de eerstelijnszorg t.a.v. de gezondheidsvoorlichting 
die gegeven wordt door hun verloskundigen.

Onze studie liet zien dat vrouwen de verloskundige de aangewezen persoon vonden 
om gezondheidsvoorlichting te geven en dat ze over het algemeen de hoeveelheid 
informatie die ze hadden ontvangen waardeerden. De meeste vrouwen hadden 
basisinformatie ontvangen over het vermijden van infectieziekten, bijvoorbeeld door 
het eten van veilige voeding. Zij herinnerden zich ook dat ze gevraagd werden of ze 
rookten of alcohol dronken tijdens de zwangerschap. Echter, vrouwen rapporteerden 
in het algemeen dat ze geen informatie hadden ontvangen over voeding om de 
gezondheid te bevorderen, de voordelen van lichamelijk activiteit, de aanbevolen 
gewichtstoename tijdens de zwangerschap en waarom alcohol schadelijk was. Sommige 
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vrouwen lieten uitdrukkelijk weten dat ze een uitgebreidere gezondheidsvoorlichting 
hadden willen krijgen over verschillende onderwerpen. Andere vrouwen  rapporteerden 
op verschillende momenten tijdens het interview dat ze vragen hadden of onzeker 
waren over bepaalde gezondheidsonderwerpen, zoals voeding, gewichtstoename 
en lichamelijk activiteit, hoewel ze hadden gezegd dat ze tevreden waren met de 
gezondheidsvoorlichting. Vrouwen gingen er vanuit dat ze geïndividualiseerde 
informatie kregen, toegespitst op hun pariteit, opleidingsniveau, of algemene 
gezondheid en in overeenstemming met de vragen die ze zelf hadden gesteld. 
Sommige vrouwen maakten zich echter zorgen dat verloskundigen mogelijk verkeerde 
aannames maakten over de hoeveelheid informatie die een vrouw wilde hebben of 
nodig had. Nullipare vrouwen hadden over het algemeen een grotere behoefte aan 
informatie dan multipare vrouwen en rapporteerden ook vaker dat ze meer contact met 
de verloskundige wilden hebben tijdens het eerste trimester. Vrouwen verschilden in 
hun mening over hoe bereikbaar de verloskundige was voor vragen tussen prenatale 
consulten. Over het algemeen vonden ze een vertrouwensband met de verloskundige 
belangrijk en dat de verloskundige hen op hun gemak zou moeten stellen.

Wij concluderen dat het waardevol zou zijn wanneer verloskundigen alle essentiële 
onderwerpen de revue laten passeren bij iedere cliënt, zoals alcohol, roken, lichamelijk 
activiteit, gezonde voeding en aanbevolen gewichtstoename tijdens de zwangerschap. 
Alle zwangere vrouwen zouden hier baat bij hebben, zowel degenen die deze informatie 
uitdrukkelijk wensen te hebben, als degenen die het niet nodig achten, maar zich 
desondanks niet (meer) bewust zijn van de recente gezondheidsaanbevelingen. Cliënten 
stimuleren om vragen te stellen tussen prenatale consulten, hoe klein dan ook, zou 
gunstig zijn voor de vrouwen die aarzelen om hun verloskundige te bellen.

Hoofdstuk zes
Eerdere studies hebben aangetoond dat suboptimale maternale voeding, een 
hoog pre-zwangerschapsgewicht en gewichtstoename, weinig lichamelijk 
activiteit en blootstelling aan alcohol en tabak geassocieerd zijn met ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte en intra-uteriene groei restrictie. Ook 
zijn ze geassocieerd met een verhoogde kans op lichamelijke en cognitieve beperkingen 
gedurende het leven van het kind. In Nederland begint 84,9% van alle vrouwen hun 
zwangerschap in de eerste lijn onder zorg van verloskundigen. De KNOV handleiding 
over prenatale zorg adviseert verloskundigen om verschillende onderwerpen met 
betrekking tot gezondheidsgedrag te bespreken met zwangere vrouwen tijdens de 
prenatale intake die meestal tussen 6 en 8 weken zwangerschap plaats vindt. Het 
eerste doel van deze video analyse studie was om de hoeveelheid informatie die 
werd gegeven door verloskundigen tijdens de intake over relevant ‘evidence based’ 
gezondheidsgedrag onderwerpen te kwantificeren. Het tweede doel was om de relatie 
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tussen cliënt karakteristieken en de hoeveelheid informatie die ze hadden ontvangen te 
onderzoeken. 

Dertien onderwerpen omtrent toxische substanties, voeding, maternaal gewicht, 
vitamine supplementen, en gezondheidsbevorderende activiteiten werden 
gecategoriseerd volgens een vooraf gedefinieerd meetinstrument als ´nooit benoemd´, 
´kort benoemd´, ´basaal uitgelegd´ of ´uitgebreid uitgelegd´. Onze studie liet zien dat 
vrouwen die geen foliumzuur hadden ingenomen, die rookten, of een partner hadden 
die rookte, meestal een basale uitleg en af en toe een uitgebreide uitleg ontvingen 
over deze onderwerpen. De meerderheid van cliënten ontving geen informatie  t.a.v. 
aanbevolen gewichtstoename (91,9%), het bevorderen van visconsumptie (90,8%), 
het beperken van cafeïne (89,6%), vitamine D supplementen (87,3%), het bevorderen 
van lichamelijk activiteit (81,5%), foliumzuur (58,4%) en maternaal gewicht aan het 
begin van de zwangerschap (52,0%). Het belang van een voedzaam dieet was bij de 
meerderheid van de cliënten óf nooit benoemd (38,2%) of kort benoemd (45,1%). 
Fruit en groente consumptie, visconsumptie en lichamelijke activiteit waren in het 
algemeen besproken met de focus op het voorkomen van risico´s in plaats van op 
de gezondheidsbevorderende eigenschappen. Nullipare vrouwen kregen over het 
algemeen meer informatie over de meeste onderwerpen dan multipare vrouwen. 
Maternaal overgewicht of obesitas was geassocieerd met meer uitleg over het beperken 
van vitamine A en met minder uitleg over zwangerschapscursussen; er was geen 
associatie met het bespreken van gezonde voeding, vitamine supplementen, gewicht 
aan het begin van de zwangerschap, aanbevolen gewichtstoename, of lichamelijke 
activiteit. Verder waren er over het algemeen weinig opmerkelijke associaties tussen 
cliënt karakteristieken en de hoeveelheid informatie die door verloskundigen werd 
verstrekt.

Wij concluderen dat de gezondheidsbevordering van zwangere vrouwen wellicht 
verbeterd zou kunnen worden wanneer verloskundigen tijdens de prenatale intake 
uitgebreidere informatie en uitleg verstrekken over deze zwangerschaps-relevante 
gezondheidsonderwerpen, en waar mogelijk ook toegespitst op de individuele 
behoeftes van hun cliënten. De ontwikkeling van een handleiding voor verloskundigen 
met belangrijke informatie die aan iedere zwangere verstrekt zou moeten worden zou 
mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren.

Hoofdstuk zeven
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de hoofdbevindingen van de verschillende 
studies en bespreekt methodologische kwesties met betrekking tot het ontwerp, 
de onderzoekspopulatie, meetinstrumenten, en analyses van elke studie. 
Implicaties voor de praktijk en beleid t.a.v. de structuur en inhoud van de prenatale 
gezondheidsvoorlichting worden vervolgens besproken. Aanbevelingen worden gedaan 
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omtrent gestandaardiseerde en geïndividualiseerde gezondheidsvoorlichting aan 
vrouwen tijdens de prenatale intake, over de verloskundige relatie met het cliënt, het 
belang van voldoende en up-to-date kennis van verloskundigen over het aanbevolen 
gezondheidsgedrag tijdens de zwangerschap en over het belang van het bewust 
zijn van de specifieke behoeftes en wensen van cliënten. Aanbevelingen voor verder 
onderzoek worden vervolgens besproken. Dit hoofdstuk eindigt met de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift.


