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8.2 Samenvatting 

De genocide in Rwanda in 1994 kende een dodental van meer dan 1 miljoen mensen, ruïneerde de 

nationale economie en verwoeste ook grotendeels het gezondheidszorgsysteem. In de nasleep hiervan 

begon de Rwandese overheid met de wederopbouw van het land, met specifieke aandacht voor 

politieke stabiliteit om zo de economie nieuw leven in te blazen en de infrastructuur te herbouwen. In 

de beginjaren van de 21e eeuw werden belangrijke hervormingen in de gezondheidszorg geïnitieerd in 

het kader van een lange termijn ontwikkelingsplan getiteld “Rwanda Vision 2020”. Binnen dit 

ontwikkelingsplan zijn geboortezorg en gendergelijkheid onderwerpen die centraal staan. Het land 

heeft sindsdien opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de wederopbouw van zijn gezondheidsstelsel en 

is erin geslaagd om de moedersterfte te verminderen van 1,071 sterfgevallen per 100,000 

levendgeborenen in 2000 tot 210 in 2015. Vandaag de dag bevallen vrijwel alle vrouwen in een 

zorginstelling. Rwanda heeft bovendien een zorgverzekeringsstelsel ontwikkeld en werkt aan 

universele dekking van zorg. 

Dit proefschrift presenteert onderzoek naar de geboortezorg in Musanze district in Rwanda dat werd 

uitgevoerd in de periode van 2013 tot 2015. Wij onderzochten de incidentie van “maternal near miss” 

(MNM) gevallen en de kwaliteit van zorg in een districtsziekenhuis in een ruraal deel van Rwanda met 

behulp van de WHO MNM richtlijn. Bij het toepassen van de WHO MNM-criteria in het Ruhengeri-

ziekenhuis probeerden we zoveel mogelijk te voldoen aan deze criteria, maar we moesten verschillende 

wijzigingen aanbrengen vanwege een gebrek aan laboratoriumtests en managementopties. Er werd 

gevonden dat bloeding en hypertensieve aandoeningen de meest voorkomende MNM-gevallen waren, 

en eclampsie was de belangrijkste oorzaak van moedersterfte. Twee derde van de vrouwen met 

ernstige maternale uitkomsten bleek te zijn verwezen uit een andere kliniek in een kritieke situatie. Er 

werd suboptimaal gebruik gemaakt van oxytocine, magnesiumsulfaat en antibiotica, alsmede de 

ingestelde regelingen voor verwijzing. Verbetering van deze zaken kan leiden tot een verdere reductie 

van de maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit. Wij adviseren continue geïntegreerde 

kwaliteitswaarborging door middel van audit op alle niveaus van zorg inclusief eerstelijnszorg. 

In het ziekenhuis van Ruhengeri bleek het aantal uitgevoerde keizersneden hoog te liggen (34.9%). 

Een belangrijke factor hiervoor is het herhalen van een keizersnede bij een keizersnede in 

voorgeschiedenis. Wij onderzochten of bestaande twijfel over het uitvoeren van een proefbaring bij 

vrouwen in deze setting terecht is, en beoordeelden het risico op maternale morbiditeit en perinatale 



mortaliteit bij een proefbaring in vergelijking met een herhaalde keizersnede. Er werd gevonden dat 

een aanzienlijk deel van de bevallende vrouwen in een ruraal Rwandees ziekenhuis een litteken van de 

baarmoeder hebben als gevolg van een eerdere keizersnede. De proefbaring werd in veel gevallen thuis 

of in zorgcentra gestart zonder voldoende counseling en was succesvol in 134/297 (45.1%) van de 

vrouwen. Er kwam geen moedersterfte voor. Ernstige acute maternale morbiditeit kwam vaker voor 

in de proefbaring-groep, de perinatale mortaliteit was niet verschillend tussen de groepen. Proefbaring 

vond plaats onder suboptimale omstandigheden: om de veiligheid hiervan te verbeteren dienen 

vrouwen met een litteken van de baarmoeder toegang te hebben tot een centrum waar 24 uur per dag 

geopereerd kan worden. 

Wij onderzochten hoe niet vorderende ontsluiting werd vastgesteld en behandeld in drie rurale 

Rwandese ziekenhuizen met behulp van een partogram. Er werd gevonden dat één op de drie vrouwen 

werd behandeld met oxytocine, hoewel het partogram links van de alert-lijn nog geen bewijs toonde 

van een niet vorderende ontsluiting. Links van de alert-lijn is er over het algemeen geen noodzaak 

voor het verhogen van de snelheid van ontsluiting, en dit versnellen met behulp van oxytocine is 

mogelijk gevaarlijk voor de foetus vanwege mogelijke hyperstimulatie. Wanneer de voortgang van 

vrouwen zich tussen de alert-lijn en de actie-lijn bevond, werden bij één op de zes vrouwen onterecht 

de vliezen niet gebroken en van deze vrouwen onderging vervolgens driekwart een keizersnede. Een 

derde van de vrouwen die de uitdrijvingsfase bereikte onderging geen poging tot een instrumentele 

vaginale bevalling. Wij adviseren training voor het verbeteren van besluitvorming gedurende 

bevallingen om onnodige keizersneden te beperken door middel van adequaat gebruik van het breken 

van de vliezen, bijstimulatie met oxytocine voorbij de actie-lijn en vacuüm extractie tijdens de 

uitdrijving. 

Eerdergenoemde bevindingen toonde ons dat twee derde van de vrouwen met ernstige maternale 

uitkomsten waren verwezen uit andere gezondheidscentra alvorens in kritieke toestand Ruhengeri 

Hospital te bereiken. Wij onderzochten de praktijk rond en factoren van invloed op “Birth 

Preparedness and Complication Readiness (BP/CR)” onder zwangere vrouwen die werden 

opgenomen in verband met obstetrische noodgevallen. Kennis over obstetrische alarmsymptomen 

bleek suboptimaal bij deze vrouwen. Ten aanzien van birth preparedness had één op de vijf vrouwen 

zich voorbereid met een geschoolde vroedvrouw, en gekozen voor een specifieke geboortelocatie en 

middel van vervoer. Acht van de tien vrouwen had geld gespaard voor zorguitgaven. Prenataal advies 



door gezondheidswerkers en kennis over alarmsymptomen gedurende zwangerschap bleek BP/CR te 

verbeteren. Derhalve is bevordering van gezondheidszorg ten aanzien van BP/CR, in alle stadia van 

een vrouw in haar reproductieve leven, en ondersteuning door lokale gezondheidswerkers van belang. 

Wij adviseren beoordeling van de kwaliteit en methodes van voorlichting tijdens antenatale zorg om 

zo de effectiviteit hiervan te verbeteren. 

In aanvulling op onze bevindingen dat het betrekken van lokale gezondheidsmedewerkers bij 

antenatale zorg en counseling over alarmsymptomen gedurende de zwangerschap twee effectieve 

strategieën zijn bij het bevorderen van BP/CR, onderzochten wij de opvattingen van lokale 

gezondheidsmedewerkers en de lokale bevolking ten aanzien van BP/CR. Begeleidende factoren die 

van belang zijn voor BP/CR zijn familie-ondersteuning, het bestaan van een zorgverzekering en goede 

antenatale zorg ter bevordering van professionele geboortezorg. Lokale gezondheidsmedewerkers 

versterkten de BP/CR-boodschap met behulp van SMS-berichten en bij bijeenkomsten. ‘Ubudehe’ 

(collectieve armoedebestrijding) is een bekend middel voor de identificatie van de armste gezinnen die 

steun van de overheid nodig hebben. Echter, respectloze behandeling van zwangere vrouwen tijdens 

de bevalling door gezondheidsmedewerkers werd gezien als een barrière voor het zoeken van 

professionele zorg, evenals conflicterend beleid binnen de gezondheidszorg zoals aanvullende kosten 

voor antenatale zorg en ondersteuning bij gezinsplanning en het uitdelen van boetes aan vrouwen die 

buiten een zorginstelling bevallen. Dit proefschrift belicht ook structurele barrières zoals lange 

wachttijden, vertraging bij opname, beperkingen bij overplaatsing en respectloze moederzorg. 

Concluderend worden in dit proefschrift aspecten belicht van de agenda voor het verder verbeteren 

van maternale zorg in Rwanda die aandacht behoeven. Het introduceren van maternale audit is goed 

mogelijk in de dagelijkse praktijk. Het creëert bewustzijn, identificeert verbeterpunten en stimuleert 

discussie en professionaliteit ten aanzien van obstetrisch handelen waardoor het de uitkomst hiervan 

positief beïnvloed. Het versterken van de kwaliteit en continuïteit van de zorg is essentieel, met 

specifieke aandacht voor respectvolle zorg voor de moeder. 

 


