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Samenvatting 

In het verloskundig systeem in Nederland neemt de eerstelijns verloskundige een 
bijzondere positie in. In 1865 werden de bevoegdheden van ‘de vroedvrouw’ vast-
gelegd in de Wet regelende de Uitoefening van de Geneeskunst. Sinds die tijd is 'de 
normale zwangerschap en baring’ haar werkterrein en speelt ze een essentiële rol 
in de begeleiding en de risicoselectie van zwangeren en barenden. Daarbij heeft 
de verloskundige, in tegenstelling tot andere westerse landen, een zelfstandige 
beroepsverantwoordelijkheid behouden. 

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe deze bijzondere positie altijd tot discussie heeft geleid. 
Aan de hand van een overzicht van de naoorlogse wetenschappelijke literatuur tot 
2005, wordt een beeld gegeven van de evaluatie van de kwaliteit van zorg door 
eerstelijns verloskundigen. 
Deze bleek voornamelijk door anderen te zijn uitgevoerd, met name door gynaeco-
logen. Het aandeel van verloskundigen in het onderzoek naar hun eigen zorgverle-
ning was nihil (tot 1994) tot zeer gering (in het decennium daarna). De omschrijving 
van het vakgebied bleek voornamelijk gerelateerd aan de plaats van bevalling, en 
voornamelijk gedefinieerd in termen van sterfte of ziekte. De focus lag daarbij op de 
uitkomsten bij het kind, niet op de maternale uitkomsten. Perinatale sterfte is echter 
een te grove uitkomstmaat om kwaliteit en kwaliteitsverschillen te meten, zeker in 
de laagrisicopopulatie van de eerste lijn. 
Op basis van het literatuuroverzicht wordt geconcludeerd dat de tijd rijp was dat 
verloskundigen zelf de evaluatie van hun handelen ter hand namen. Voorts dat uit-
komstmaten nodig zijn om zichtbaar te maken wat midwifery care inhoudt, wat de 
kwaliteit van die zorg is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan de hand van wet-
geving wordt vervolgens beschreven dat het evalueren van de verleende zorg niet 
alleen een morele, maar ook een wettelijke verplichting is voor zorgverleners.

Hoofdstuk 2 geeft vervolgens een overzicht van de ontwikkeling van ‘Evidence 
based midwifery’ in Nederland, de start van het kwaliteitsbeleid van de beroeps-
groep, onder andere door het ontwikkelen van standaarden, en de bijdrage die ver-
loskundigen vanuit hun beroepsspecifieke invalshoek aan onderzoek in de verlos-
kunde kunnen geven. 

Het doel van dit proefschrift was een aantal methoden voor evaluatie van de zorg-
verlening van eerstelijns verloskundigen te beschrijven, van algemene tot steeds 
meer op de individuele zorgverlening toegespitste evaluatie. 
Daartoe werden de volgende vragen geformuleerd:
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1. De kern van het werk van de Nederlandse verloskundige is de zorg voor vrouwen 
met een normale zwangerschap en baring. Maar wat is ‘normaal’, hoe stabiel is 
dat begrip? Welke gevolgen hebben eventuele wijzigingen in dit concept voor de 
praktijk? 

2. Op grond van haar risicoselectie verwijst de eerstelijns verloskundige de vrouw 
naar de gynaecoloog indien zij afwijkingen constateert of verwacht. 
a. Welke trends zijn er in de verwijzing van eerstelijns verloskundige naar 

gynaecoloog?
b. Wat zijn de verklarende factoren in die trends? 
c. Wat is de aard van verwijzingen tijdens de baring? 
d. Wat zijn de uitkomsten van verwijzingen tijdens de baring? 

3. Als professional heeft de verloskundige de morele en wettelijke verplichting 
transparant te zijn over de individueel verleende zorg en daarvan verantwoording 
af te leggen. 
a. Is het mogelijk om indicatoren te ontwikkelen om de kwaliteit van de zorgver-

lening aan laagrisico vrouwen te monitoren? 
b. In geval van ongewenste uitkomst wordt de verleende zorg onderwerp van 

evaluatie door anderen. Is de feedback van externe beoordelaars acceptabel 
voor zorgverleners?

c. Welke calamiteiten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld, 
en welke substandaard factoren spelen daarin een rol? 

Hoofdstuk 3 behandelt de eerste onderzoeksvraag: als de begrenzing van het vak-
gebied van verloskundigen is ‘de normale zwangerschap en geboorte’, wat is dan 
‘normaal’? Is dat een stabiel begrip en zo niet, wat heeft dat voor consequenties in 
de praktijk? Dit onderzochten we door middel van een analyse van de opeenvol-
gende versies van de Verloskundige Indicatielijst, een richtlijn waarin de rolverde-
ling tussen gynaecologen en verloskundigen is vastgelegd. 
De eerste lijst, die uit 1958 dateert, beschreef 39 indicaties voor een ziekenhuis-
bevalling; alle andere situaties werden toebedeeld aan de eerstelijns zorgverlener. 
In de loop van de jaren werd in de successievelijke lijsten een groot aantal condi-
ties toegevoegd of juist verwijderd, wat resulteerde in 143 beschreven condities in 
de lijst van 2003. Indicaties wijzigden ook qua inhoud, onder invloed van nieuwe 
inzichten, nieuwe diagnostische en behandeltechnieken of maatschappelijke ont-
wikkelingen. Dit betrof enerzijds veranderingen in risicostatus van ‘normaal’ naar 
‘pathologisch’ (bijvoorbeeld stuitligging), en anderzijds van ‘pathologisch’ naar 
‘normaal’ (bijvoorbeeld maternale leeftijd > 35 jaar). Daarmee werd een indicatie 
vaak ook in een andere zorgverleners-categorie geplaatst.
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Uit de beschikbare databronnen blijkt dat in dezelfde periode het percentage vrou-
wen met een medische indicatie voor specialistische hulp steeg van 24.7% (1964) 
tot 59.5% (2002). De meest voorkomende indicaties voor de specialistische hulp 
wijzigden in de loop van de tijd zowel in volgorde als in omvang.

De analyses van de lijsten en de data tonen aan dat het concept ‘normaal’ in de loop 
van de tijd geëvolueerd is in die zin dat het gebied van wat als normaal, laag risico, 
wordt beschouwd steeds verder inkrimpt en het gebied van wat als afwijkend, hoog 
risico, wordt beschouwd steeds verder uitbreidt. Daarmee wordt het normale gebied 
steeds homogener, en het afwijkende gebied steeds heterogener, en het ‘number 
needed to refer’ om pathologie te voorkomen steeds hoger. De conclusie van hoofd-
stuk 3 is dat er dringend onderzoek nodig is om de werkelijke risicostatus van iedere 
individuele vrouw, in haar specifieke situatie, te kunnen bepalen om daar vervol-
gens het optimale type zorg en zorgverlener bij te kunnen kiezen. 

Hoofdstuk 4 en 5 zoomen in op de risicoselectie van de verloskundige, om de 
tweede onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de trends in verwijzingen van 
de verloskundige naar de gynaecoloog en wat is de aard en de uitkomst van de 
baringen die onder leiding van de verloskundige plaatsvonden? Het doel van deze 
hoofdstukken was een evaluatie van de kwaliteit van de eerstelijns verloskunde op 
landelijk niveau, ter interne evaluatie door de beroepsgroep. 

Hoofdstuk 4 analyseert de trend in verwijzingen aan de hand van data uit de LVR-1 
(de Landelijke Verloskunde Registratie- eerste lijn2*). In de periode 1988-2004 wer-
den hierin bijna twee miljoen zwangerschappen geregistreerd van vrouwen die zich 
aan het begin van de zwangerschap meldden bij een verloskundige. De analyse had 
betrekking op alle vrouwen in de LVR-1, ook als ze reeds bij de eerste zwanger-
schapcontrole of pas in het kraambed verwezen werden.
In de onderzoeksperiode van 17 jaar steeg het aantal verwijzingen van eerste- naar 
tweede lijn met 14.5%, van 36.9% tot 51.4%. De grootste stijging was in de zwan-
gerschap (+ 9%). De totale toename was groter bij multiparae (+16.6%) dan bij 
nulliparae (+12,3%) (P = 0.001). 
Bij nulliparae waren de meest voorkomende verwijsindicaties: niet-vorderende ont-
sluiting, niet-vorderende uitdrijving en foetale nood (gedefinieerd als: meconium-
houdend vruchtwater of afwijkende foetale hartslag). De helft van de toename in 
het aantal verwijzingen kon worden toegeschreven aan de stijging in de behoefte 
aan pijnbehandeling en in de aanwezigheid van meconiumhoudend vruchtwater. 

* LVR-1, tegenwoordig onderdeel van de Perinatale Registratie Nederland
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Bij multiparae waren de medisch/obstetrische anamnese en foetale nood de meest 
voorkomende verwijsindicaties. Deze indicaties verklaarden samen tevens de helft 
van de toename in verwijzingen. 
De bevindingen maken aannemelijk dat populatiekenmerken een belangrijke rol 
spelen in het veranderende verwijzingspatroon: het hoge aantal vrouwen met een 
belaste medisch/obstetrische voorgeschiedenis (met name: een sectio caesarea in 
anamnese), de toenemend actieve rol van de zwangere (vraag om pijnbehande-
ling), de opvallende stijging in het voorkomen van meconiumhoudend vruchtwa-
ter (hogere prevalentie bij niet-Nederlandse vrouwen) en een gestegen maternale 
leeftijd (die gerelateerd is aan een verhoogd risico op complicaties; +2,3 jaar in de 
studieperiode). 

De conclusie van hoofdstuk 4 is dat het voorlichten van zwangeren ter voorberei-
ding op de baring, meer aandacht voor continue begeleiding tijdens de baring en pri-
maire preventie van een sectio caesarea, belangrijke interventies zijn om de kansen 
op een normale, eerstelijns baring voor vrouwen te behouden. 

Hoofdstuk 5 zoomt dieper in op de risicoselectie door de baring onder de loep te 
nemen. Hiervoor werden de gegevens geanalyseerd van 280.000 vrouwen die (in de 
periode 2001-2003) aan het begin van de baring als laag-risico waren beoordeeld , 
en die onder de begeleiding van de eerstelijns verloskundige thuis dan wel polikli-
nisch in het ziekenhuis wilden bevallen. 
68,1% van deze vrouwen voltooide de bevalling ook daadwerkelijk onder de bege-
leiding van de eerstelijns verloskundige: 70,7% van de vrouwen met een geplande 
thuisbevalling en 62,8% van de vrouwen met een geplande ziekenhuisbevalling (P 
< 0.001). Multiparae voltooiden vaker de bevalling in de eerstelijn dan nulliparae 
(82,8% vs 51,1%, P < 0.001). 
28,3% van de vrouwen werd tijdens of na de baring verwezen, maar zonder spoed. 
Driekwart van deze niet-acute verwijzingen was tijdens de ontsluiting.
Een spoed verwijzing was geïndiceerd bij 3,6% van alle vrouwen die aan het begin 
van de baring onder begeleiding van de eerstelijns verloskundige waren (vanwege 
o.a.foetale nood, HPP, AS < 7, congenitale afwijkingen). Bijna de helft van deze 
spoedverwijzingen was postpartum. 
In de niet-verwezen groep was de gemiddelde Apgarscore 9.82 en de peripartum-
sterfte 0,005%; in de niet-acuut verwezen groep was dit respectievelijk 9.57 en 
0,03%. De ongunstigste uitkomsten waren in de spoedverwijzingsgroep (gemid-
delde Apgarscore 9.24 en peripartumsterfte 1,09%). Er waren geen maternale 
sterftes.
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De conclusie van hoofdstuk 5 is dat de risicoselectie moet worden gecontinueerd tot 
in de postpartum periode en dat zwangere vrouwen erop moeten zijn voorbereid dat 
dit in een verwijzing durante partu of postpartum kan resulteren. 
Het aantal spoedverwijzingen binnen het totale aantal verwijzingen is relatief gering 
(3,6% van alle vrouwen die in de eerstelijn aan de baring beginnen; 11,2% van alle 
verwijzingen durante partu). Dit is een belangrijke bevinding, gezien de beeldvor-
ming dat alle verwijzingen spoed zouden zijn. Wel heeft de spoed-groep de relatief 
slechtste neonatale gezondheidsuitkomsten. De data geven geen inzicht of de onge-
wenste uitkomsten hadden kunnen worden voorkomen bij een eerdere verwijzing of 
bij een bevalling in de tweede lijn. Voor dat inzicht is een dossier onderzoek zoals 
een perinatale audit noodzakelijk (zie hoofdstuk 7). Het systeem van perinatale 
audit wordt momenteel vooral gebruikt om perinatale sterfte te evalueren. De clas-
sificatie die in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd, biedt een structuur om specifieke 
verwijzingscategorieën in een multidisciplinaire audit te evalueren, waarbij vooral 
de analyse van spoedverwijzingen waardevolle informatie zal opleveren. 
 
Hoofdstuk 4 en 5 betroffen een evaluatie op landelijk niveau. Hoofdstuk 6 tot en met 
8 gaan in op de evaluatie van zorg van een individuele zorgverlener, ten behoeve 
van externe verantwoording (derde onderzoeksvraag). 

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een indicatorenset. Indicatoren zijn 
bedoeld om een aanwijzing te geven over risico’s of over kwaliteit, en deze inzich-
telijk te maken voor andere partijen. 
Een werkgroep van bij de eerstelijns verloskunde betrokken beroepsgroepen stelde 
op basis van de literatuur, richtlijnen en expert-opinie een longlist op van potentiële 
indicatoren. Met behulp van het AIRE-instrument werd hieruit een set van concept-
indicatoren geselecteerd die via een Delphi-procedure in twee rondes aan het ver-
loskundige veld werd voorgelegd. 
Het resultaat was een set van 26 indicatoren die door de werkgroep en het Delphi-
panel werden geprioriteerd als indicatoren voor kwaliteit van zorgverlening in de 
eerstelijns verloskunde, van het begin van de zwangerschap tot de postpartum con-
trole. Het betreft acht structuur-, twaalf proces-en zes uitkomst-indicatoren. 
Voor de zorgverlening in een laagrisico populatie is het moeilijk valide uitkomstin-
dicatoren te definiëren, gegeven de lage incidentie van interventies en ongewenste 
uitkomsten. Goede zorgverlening vraagt echter om een gedegen structuur en om 
inbedding in een kwaliteitssysteem, zodat ze kan worden uitgevoerd volgens de best 
evidence. Onze studie toonde een sterke samenhang tussen structuur-, proces- en 
uitkomstindicatoren. Een goed samengestelde set kan het gebrek aan uitkomstindi-
catoren zo compenseren. 
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De conclusie van hoofdstuk 6 is dat het mogelijk blijkt om voor het specifieke veld 
van de eerstelijns verloskunde indicatoren te ontwikkelen die door het veld worden 
onderschreven. 
De ontwikkelde en beschreven set was aanvankelijk bedoeld voor intern gebruik 
(door de beroepsgroep) en toezichtdoeleinden (door de inspectie). Inmiddels vindt 
een nadere uitwerking plaats die de indicatoren ook voor extern gebruik geschikt 
maken (Zichtbare Zorg).

In hoofdstuk 7 wordt de evaluatie beschreven van de acceptatie van perinatale 
sterfte audit. Een dergelijke audit was op het moment van de studie (2002) een nog 
vrij onbekend fenomeen en er waren veel randvoorwaarden geschapen om de ano-
nimiteit van patiënt en zorgverleners te waarborgen. De beoordeling van de cases 
werd uitgevoerd door een panel van (niet-betrokken) zorgverleners en de resultaten 
waren uit privacy-overwegingen uitsluitend op geaggregeerd niveau gepubliceerd. 
Op hun verzoek ontvingen twee deelnemende ziekenhuizen terugkoppeling van de 
panelbeoordelingen op patiënt niveau, in aanwezigheid van de betrokken zorgver-
leners uit eerste-, tweede en derdelijn. Doel van de beschreven studie was te evalu-
eren of de zorgverleners de beoordeling van het auditpanel correct achtten, hoe zij 
de plenaire bespreking ervoeren, en of de terugkoppeling leidde tot mogelijkheden 
voor verbetering van perinataal beleid. Hiertoe vulden de deelnemers na de bijeen-
komst een schriftelijke anonieme enquete in. 

In twee bijeenkomsten werden 77 panelbeoordelingen gedocumenteerd terugge-
koppeld en multidisciplinair besproken. Per casus kwamen de doelmatigheid van 
de verwijzing of diagnostiek, de ‘kwaliteit van zorg’ in ruimere zin en de moge-
lijke verbeteringen aan de orde. In de auditprocedure bleek de gebruikte uitgebreide 
casusbeschrijving essentieel. 
In 7 gevallen waren de aanwezigen het niet eens met de panelscore (5 maal te licht, 
1 maal te zwaar, en 1 maal vond men de reden voor de score onjuist) (Cohens K: 
0,98). Door de terugkoppeling op individueel patiëntniveau ontstonden concrete 
aanknopingspunten voor verbetering van zorg (betreffende medisch-inhoudelijke 
aspecten, relatie patiënt-zorgverlener, en samenwerking tussen zorgverleners). De 
anonimiteit van de betreffende zorgverleners bleek niet meer belangrijk omdat het 
bespreken van ongewenste uitkomsten plaatsvond in een sfeer waarin ‘substan-
daard’ niet werd verward met ‘vermijdbaar’ of ‘verwijtbaar’. 

De conclusie van hoofdstuk 7 is dat zorgverleners, bij een zorgvuldige opzet en 
uitvoering, de perinatale audit niet als bedreiging maar als motiverend ervaren. En 
dat terugkoppeling en bespreking van de beoordeelde cases een plaats behoort te 
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krijgen in de systematiek voor het landelijke systeem van perinatale audit dat op dat 
moment ontwikkeld werd. 
(Naschrift: In 2010 is deze landelijke audit ook daadwerkelijk landelijk geïmple-
menteerd; de casusbeschrijving is daarin een belangrijk onderdeel; het panel wordt 
niet meer gevormd door externe beoordelaars maar door de deelnemers uit het ver-
loskundig samenwerkingsverband). 

Hoofdstuk 8 beschrijft een analyse van de calamiteiten op het gebied van perina-
tale zorg die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld werden conform de 
verplichting in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Doel van de calamiteitenmelding 
is te detecteren welke (structurele) aspecten een rol speelden, om de zorgverlening 
op die punten aan te passen ter preventie van herhaling. De inspectie beschouwt een 
melding, de evaluatie en de genomen acties als indicatoren voor het kwaliteitssys-
teem van de zorgverlener. 

Uit de meldingen-database van de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden alle 
meldingen op het gebied van verloskundige zorg geïdentificeerd die in de peri-
ode 1 september 2006 tot 1 september 2008 bij de inspectie werden geregistreerd. 
Wanneer het een calamiteit betrof (sterfte of ernstige schade bij moeder of kind) 
werd op basis van de onderzoekdossiers geanalyseerd welke factoren in de cases 
een rol speelden, met specifieke aandacht voor ketenzorg en zorgverlening buiten 
kantooruren. 
Van de 165 meldingen op het gebied van verloskundige zorg betroffen 70 een cala-
miteit, met 47 perinatale en 8 maternale sterftes. Tien daarvan betroffen de zorgver-
lening in de eerstelijn en in negen gevallen was er sprake van een overdracht van 
eerste- naar tweedelijn; de overige calamiteiten vonden plaats in de tweede- (47) of 
derdelijn (4). 

Er bleek zelden slechts één substandaard factor per casus: vrijwel altijd was er 
sprake van een aaneenschakeling of stapeling van gebeurtenissen die uiteindelijk 
tot de ongewenste uitkomst leidden. Daarnaast toonden de beschreven cases een 
grote variëteit. 
Belangrijkste substandaard factoren waren onjuist medisch handelen (54% van de 
cases); niet (tijdig) ontdekken van pathologie (47%), onduidelijkheid over de ver-
antwoordelijkheidstoedeling (39%), en communicatie, overdracht en dossiervoe-
ring (39%). In 19 gevallen (27%) speelde de afstemming tussen ketenpartners een 
rol in de calamiteit en in 18 gevallen (26%) het tijdstip van de dag (15x buiten 
kantooruren en 3x binnen kantooruren). 
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De conclusie van hoofdstuk 8 is dat de problematiek van perinatale sterfte complex 
is en dat er geen simpele en algemeen effectieve oplossingen zijn om het aantal 
calamiteiten te verminderen en de perinatale en maternale sterfte en schade te ver-
lagen. Grote winst in gezondheidsuitkomsten kan worden behaald door verbetering 
van basale factoren voor verantwoorde zorg zoals adequate communicatie, duide-
lijke verantwoordelijkheidstoedeling, concreet behandelplan en alertheid bij foetale 
en maternale bewaking. 

Hoofdstuk 9 brengt een synthese aan, behandelt actuele ontwikkelingen in de ver-
loskunde en sluit af met conclusies.


