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Samenvatting
De organisatie van de geboortezorg in Nederland is gebaseerd op het principe dat 
zwangerschap, bevalling en kraambed fysiologische processen zijn. Het verschil 
met veel andere landen is de onafhankelijke en autonome positie van eerstelijns 
verloskundigen en  de tweedeling tussen eerstelijns (met  de verloskundige als eind-
verantwoordelijke) en tweedelijns zorg (met de gynaecoloog als eindverantwoordelijke). 

Uit het Euro-Peristat project, waarin de uitkomsten van zwangerschappen in West Euro-
pese landen vanaf 1999 werden vergeleken, bleek in 1999 en 2008 dat Nederland een 
relatief hoge perinatale mortaliteit had in vergelijking met  andere West Europese landen. 
Echter, door verschillen in registratiesystemen in de diverse landen is een betrouwbare 
vergelijking lastig. Desondanks werd gesuggereerd dat de tweedeling tussen eerste- en 
tweedelijns zorg mogelijk de oorzaak van de hoge perinatale mortaliteitscijfers in Neder-
land  zou kunnen zijn. Deze tweedeling binnen het verloskundig systeem zou kunnen 
leiden tot suboptimale samenwerking tussen zorgverleners in de geboortezorg wat zou 
kunnen leiden tot slechte uitkomsten en incidenten. In zowel binnen- als buitenland heeft 
dit geleid tot discussies over de houdbaarheid van het huidige systeem. Er werd gesug-
gereerd dat het huidige verloskundige zorgsysteem verbeterd zou kunnen worden door 
veranderingen in de organisatie van zorg naar een model van “integrale zorg”. 

Momenteel zijn er grote veranderingen gaande binnen de geboortezorg in Nederland 
richting een model van “integrale zorg”. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren door multidisciplinair te werken, waarin de zwangere een centrale rol speelt. 
Het inleidend hoofdstuk  (hoofdstuk 1) beschrijft het huidige verloskundige zorgsysteem 
in Nederland, de rolverdeling van verloskundigen en gynaecologen door de jaren heen, 
modellen van zorg, belangrijke waarden voor vrouwen en zorgverleners in de verloskun-
dige zorg en uitdagingen van integrale zorg. Het doel van de studies, beschreven in dit 
proefschrift is om:

•	 Inzicht te krijgen in de maternale en perinatale uitkomsten en medische interventies 
van vrouwen die durante partu vanuit de eerste naar de tweede lijn werden verwezen;

•	 Inzicht te krijgen in de ervaren continuïteit van zorg van vrouwen in relatie tot de erva-
ren kwaliteit van zorg en perceptie van de bevalling;

•	 Factoren te identificeren die van belang zijn voor succesvolle integratie van eerste en 
tweedelijns zorg volgens zorgverleners en andere belanghebbenden;

•	 Bevorderende en belemmerende factoren te identificeren voor integrale geboortezorg. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een retrospectieve cohortstu-
die naar de maternale en perinatale uitkomsten en medische interventies van vrouwen 
die durante partu vanuit de eerste naar de tweede lijn werden verwezen. Redenen voor 
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verwijzing, interventies na overdracht, modus partus en de uitkomsten van moeder en 
kind werden bestudeerd. 

Een analyse werd verricht op gegevens uit de medische dossiers van 600 zwangere 
vrouwen. Drie op de vier vrouwen werden verwezen met een “moderate risk” indicatie: 
verzoek om pijnstilling (30,5%), meconium houdend vruchtwater (25,3%), niet vorderende 
ontsluiting (14,0%) en langdurig gebroken vliezen zonder contracties (12,5%). Van alle 
vrouwen had 65,7% een spontane vaginale bevalling en ontving 59,7%  medicinale pijn-
stilling. Een spoed-verwijzing in verband met foetale nood kwam voor bij 5,5% van de 
vrouwen. Van alle neonaten had 2,7% een Apgar score van 7 of minder na vijf minuten 
en 1,2% een Astrup pH van <7.05. Complicaties postpartum kwamen voor bij 11,0% van 
de verwezen vrouwen. 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat vrouwen die verwezen zijn durante partu, een 
hoge kans hebben op een spontane, vaginale bevalling. Om continuïteit van zorg en 
satisfactie onder vrouwen te verbeteren zou de zorg voor vrouwen met een “moderate 
risk” indicatie gecontinueerd kunnen worden door daarin getrainde  eerstelijns verlos-
kundigen. 

In hoofdstuk 3 worden de gegevens gepresenteerd van de door zwangere vrouwen erva-
ren continuïteit van zorg, de ervaren kwaliteit van zorg en de perceptie van de bevalling. 
Het primaire doel was om de ervaren continuïteit van zorg te vergelijken van vrouwen die 
onder begeleiding waren van  een eerstelijns verloskundige ten opzichte van de tweede 
lijn. Het tweede doel was om de ervaren continuïteit te vergelijken met a. de ervaren 
kwaliteit van zorg en b. de perceptie van de bevalling.

Als meetinstrument voor ervaren continuïteit werd de “Nijmegen Continuity Questi-
onaire” gebruikt. Kwaliteit van zorg durante partu werd gemeten met de “Pregnancy and 
Childbirth Questionnaire” en perceptie van de bevalling met de “Childbirth Perception 
Scale”. 

325 vrouwen gaven toestemming om deel te nemen (respons van 41%). De ervaren 
persoonlijke en team -continuïteit tijdens de zwangerschap was hoger voor vrouwen in  
eerstelijns zorg ten opzichte van tweedelijns zorg. De ervaren continuïteit van zorg was 
matig gecorreleerd met de ervaren kwaliteit van zorg, hoewel dit niet statistisch significant 
was in alle subgroepen. Een zwakke negatieve correlatie werd gevonden tussen ervaren 
persoonlijke continuïteit van zorg door de verloskundige en perceptie van de bevalling. 

Deze studie suggereert dat de ervaren continuïteit van zorg afhankelijk is van de setting 
en significant hoger is voor vrouwen onder eerstelijns zorg ten opzichte van vrouwen 
onder tweedelijns zorg. In een systeem van integrale geboorte zorg zal het een uitdaging 
zijn om een hoog niveau van ervaren continuïteit van zorg te behouden.

Ervaren continuïteit is een onderscheidend concept dat niet verward moet worden 
met ervaren kwaliteit van zorg of perceptie van de bevalling. Het moet gezien worden als 
een aanvullend onderdeel van kwaliteit van zorg. 
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In hoofdstuk 4 wordt de ervaren autonomie onder verloskundige zorgverleners in Neder-
land beschreven. Het doel was om te onderzoeken hoe zorgverleners autonomie ervaren 
in het huidige verloskundige systeem en wat hun  verwachtingen zijn ten aanzien van 
behoud of verlies van autonomie in een nieuw systeem van integrale geboortezorg. 
Om de ervaren autonomie te meten werd de “Leiden Quality of Work Life Questionnaire” 
gebruikt. 799 zorgverleners namen deel aan het onderzoek van wie 362 eerstelijns ver-
loskundigen waren, 240 gynaecologen, 93 klinisch verloskundigen en 104 obstetrisch 
verpleegkundigen. Er werden significante verschillen gevonden in de ervaren autonomie 
tussen zorgverleners. De gemiddelde waarde voor ervaren autonomie was het hoogst 
voor eerstelijns verloskundigen, gevolgd door gynaecologen, klinisch verloskundigen 
en obstetrisch verpleegkundigen. Eerstelijns verloskundigen scoorden het hoogst ten 
aanzien van de verwachting om autonomie te verliezen in een systeem van integrale 
geboortezorg. 

Het zal een uitdaging worden om een hoog niveau aan ervaren autonomie te behouden 
in een nieuw zorgsysteem. Verlies van ervaren autonomie zou kunnen leiden tot een 
lager gevoel van welzijn onder zorgverleners en lagere tevredenheid met de zorg onder 
zwangere vrouwen.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten getoond van een kwalitatieve studie, gebruik 
makend van interviews en focusgroepen, die inzicht geeft in de zienswijze van zorgver-
leners en andere belanghebbenden binnen de geboortezorg over integratie van zorg. 
Tevens werd gekeken naar bevorderende en belemmerende factoren voor  integrale 
geboortezorg. 

Zeventien doelgericht geselecteerde belanghebbenden namen deel aan individuele 
semigestructureerde interviews en 21 namen deel aan focus groepen. 

Er werden drie thema’s geïdentificeerd die betrekking hebben op integrale geboorte-
zorg: cliëntgerichte zorg, continuïteit van zorg en taakverschuiving tussen zorgverleners. 
Meningen verschilden wat betreft het optimale geboortezorg model. Deelnemers 
beschouwden de huidige bekostigingsstructuur als een belemmerende factor terwijl een 
aangepast bekostigingssysteem gezien werd als een bevorderende factor. Zowel verlos-
kundigen als gynaecologen gaven aan dat zij vreesden om hun autonomie te verliezen. 

Integrale geboortezorg zou  de cliëntgerichtheid van de zorg kunnen vergroten, continuï-
teit van zorg kunnen bieden aan vrouwen tijdens de ontsluiting en de bevalling en kunnen 
leiden tot taakverschuiving tussen zorgverleners. Echter, verschil van mening tussen zorg-
verleners en andere belanghebbenden ten aanzien van de optimale organisatie van de 
zorg zou de implementatie van integrale zorg kunnen belemmeren. Belangrijke factoren 
voor het slagen van de implementatie van integrale geboortezorg zijn een passende 
bekostigingsstructuur en behoud van autonomie van zorgverleners. 
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In hoofdstuk 6 worden de resultaten gerapporteerd van een Delphi studie die bestond 
uit drie rondes. Deze studie geeft inzicht in de meningen van zorgverleners over het 
integreren van de geboortezorg en over de rol van de eerstelijns verloskundige in de 
zorg voor vrouwen met een “matig verhoogd risico” op complicaties. Een doelgericht 
geselecteerde heterogene groep van 50 zorgverleners waaronder gynaecologen, eer-
stelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen en obstetrisch verpleegkundigen hebben 
anoniem vragen beantwoord. 

Hoewel eerstelijns verloskundigen aangaven dat ze ook  verantwoordelijk zouden willen 
zijn voor de zorg voor vrouwen met een “matig verhoogd risico” op complicaties, werd 
alleen consensus bereikt  over uitbreiding van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor 
vrouwen met langdurig gebroken vliezen. 

Deze studie laat zien dat het merendeel van de deelnemers voor meer integratie van 
zorg durante partu is. Echter, het ontbreken van overeenstemming tussen zorgverleners 
ten aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden en taken bij vrouwen met een 
“matig verhoogd risico” op complicaties is een uitdaging. 

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van een beschrijvende studie weergegeven, die 
inzicht geeft in de mate van consensus tussen zorgverleners wat betreft bevorderende 
en belemmerende factoren voor  integratie van zorg.  

131 (respons 44%) eerstelijns verloskundigen, 51 (respons 51%) klinisch verloskundi-
gen en 242 (respons 25%) gynaecologen vulden de vragenlijst in. Er was consensus over 
het zorg dragen voor vrouwen met een “matig verhoogd risico” op complicaties door de 
klinisch verloskundige. Hoewel eerstelijns verloskundigen bereid waren om hun taken 
uit te breiden, was er  geen consensus over de taken en verantwoordelijkheden van de 
eerstelijns verloskundige.

Goede samenwerking werd door alle zorgverleners als belangrijk gezien. Ook waren de 
respondenten het er over eens dat er tegenstrijdige belangen zijn door  de bekostigings-
structuur en dat dit een belemmerende factor zou kunnen zijn voor het integreren van 
geboortezorg. Uit ons onderzoek blijkt dat zorgverleners positief zijn over integratie van 
de  geboortezorg maar dat eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen en gynae-
cologen verschillende meningen hebben over de kenmerken en implementatie ervan. 

Onze bevindingen komen overeen met bevindingen uit eerder onderzoek die laten 
zien dat het niet mogelijk is om een blauwdruk te maken voor een integraal zorgmodel 
voor de geboortezorg. Om het verloskundige systeem te veranderen, zal een imple-
mentatiestrategie gekozen moeten worden waarin rekening wordt gehouden  met de 
verschillende belangen en meningen van zorgverleners. 
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In de discussie in hoofdstuk 8 wordt de geboortezorg geëvalueerd, zoals deze beleefd 
wordt door vrouwen, zorgverleners en andere belanghebbenden. Factoren die nodig 
zijn voor een succesvolle integratie van eerste- en tweedelijns zorg worden besproken. 
Er is  overeenstemming  over het belang van goede samenwerking en continuïteit van 
zorg maar niet over de inhoud van zorg. Een blauwdruk voor een optimaal geboortezorg- 
model kan op basis hiervan niet gegeven worden. 

Thema’s die naar voren zijn gekomen in dit proefschrift zijn; continuïteit van zorg, 
samenwerking tussen zorgverleners in de geboortezorg, taakverdeling van zorgverle-
ners bij zwangeren met een “matig verhoogd risico” op complicaties en autonomie van 
zorgverleners. 

In een integraal zorgmodel is het van belang om persoonlijke continuïteit van zorg te 
behouden. Het optimaliseren van de samenwerking tussen eerste en tweedelijn, waarbij 
overdracht van zorg plaatsvindt zonder verlies aan informatie, zou de ervaren continuïteit 
van zorg voor vrouwen kunnen verbeteren. Tevens zal het werken in kleine teams, met 
een beperkt aantal zorgverleners, de ervaren continuïteit van zorg kunnen verbeteren.
De samenwerking tussen eerste en tweedelijn zou verbeterd kunnen worden door de 
implementatie van meer multidisciplinaire zorgpaden op nationaal niveau en door mul-
tidisciplinaire opleiding en training. Tevens kan overwogen worden om de taken van 
eerste- en tweedelijns verloskundigen meer samen te voegen. Als eerstelijns verloskun-
digen zorg verlenen aan vrouwen met een “matig verhoogd risico” op complicaties zal de 
verloskundige getraind moeten worden om deze aanvullende taken op zich te nemen en 
zullen wettelijke bevoegdheden moeten worden aangepast. 

Bij de overstap naar een integraal zorgmodel is de uitdaging om een balans te vinden 
tussen behoud van autonomie onder zorgverleners en goede onderlinge samenwerking, 
afgestemd op de behoefte van zwangeren.

Dit proefschrift toont aan dat er verschil van mening is onder zorgverleners en andere 
belanghebbenden ten aanzien van een optimaal geboortezorg model. Dit bemoeilijkt de 
implementatie van een nieuw model. Alle betrokkenen zullen vanaf het begin van het 
verandertraject actief betrokken moeten worden en moeten kunnen meebeslissen, om 
de kans van slagen te vergroten.  

Verder onderzoek is nodig om de uitkomsten van verschillende modellen van integrale 
zorg te evalueren met betrekking tot  maternale en neonatale uitkomsten, tevredenheid 
onder vrouwen, het welzijn van zorgverleners en de kosteneffectiviteit. Door uitkom-
sten en ervaringen tussen regio’s te vergelijken, kunnen lessen geleerd worden om  de 
geboortezorg te optimaliseren. 


