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Chapterr 12 

Samenvatting,, conclusies and aanbevelingen 

Hett tweeledige Nederlandse systeem van verloskundige zorg is gebaseerd op we-
tenschappelijkk gefundeerde risicoselectie - ondanks de beperkingen van de beschik-
baree kennis. Eerstelijnszorg, voor laag-risico zwangeren, wordt verricht door verlos-
kundigenn en huisartsen. Tweedelijnszorg, voor zwangeren met een verhoogd risico, 
vindtt plaats onder verantwoordelijkheid van gynaecologen. De basis bestaat uit het 
herkennenn van risicofactoren. De herkenning zou moeten leiden tot verwijzing naar 
dee tweede lijn. Als de risicofactor leidt tot obstetrische pathologie dient deze behan-
deldd te worden, ter curatie of om de schade voor moeder en kind te voorkomen dan 
well  te beperken. Screening op risicofactoren is een continu proces, beginnend bij de 
eerstee controle, doorlopend tot de afsluitende visite in het kraambed, en de taak van 
zowell  eerste als tweede lijn. 

Overr het algemeen is behandeling voorbehouden aan de tweede lijn. Het doel van 
ditt op risico inschatting gebaseerde beleid is om goede verloskundige resultaten te be-
halen,, terwijl elke groep de adequate zorg krijgt, en dure, hoog technologische zorg 
alleenn gebruikt wordt voor diegenen die er baat bij hebben, en de gewaardeerde laag 
technologischee zorg, waaronder de thuisbevalling, voor laag-risico vrouwen behouden 
blijft .. Patiënten overdracht tussen de eerste en tweede lijn, als de risicostatus veran-
dert,, is een wezenlijk onderdeel van het systeem. 

Enkelee voorwaarden zijn noodzakelijk om dit systeem goed te laten functioneren: 

(1)) Een goede samenwerking tussen eerste en tweede lij n om verwijzing, zo nodig, effi-
ciëntt te laten verlopen. 

(2)) Het bestaan van richtlijnen voor selectie van hoog en laag risico, die zo goed mo-
gelijkk wetenschappelijk zijn onderbouwd, en die worden onderschreven en gevolgd 
doorr alle beroepsgroepen; huisartsen, verloskundigen en gynaecologen. 

(3)) Continue evaluatie van dit systeem. 

Hoewell  wetenschappelijke onderbouwing van deze richtlijnen zijn beperkingen 
kentt en continue evaluatie ontbreekt, werd het Nederlandse systeem van zorg alge-
meenn gewaardeerd, als zijnde een systeem dat kwalitatief goede zorg levert, al werd 
doorr andere westerse landen de thuisbevalling gezien als een equivalent van de tulp, 
dee molen en de klomp. Het systeem is tot nu toe in stand gebleven door het brede 
draagvlakk in de Nederlandse samenleving, het aantrekkelijke gedachtengoed erachter, 
dee inbedding in het honoreringssysteem, en de sterke beroepsgroep van verloskundi-
genn die zowel in 1990 als recentelijk een kritiek tekort aan verloskundigen wist te over-
winnen. . 

Eenn recente publicatie over perinatale sterfte stelde het systeem ter discussie, pas-
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sendd in een lange reeks van kritieken op de merites van het systeem. Kritiek is nuttig 
omm ons te dwingen ons opnieuw te bezinnen over deze cijfers en het systeem. 

Hett doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de volgende vragen: 

(1)) Wat is de kwaliteit van dit systeem van risicoselectie, en de kwaliteit van eerstelijns 
enn tweedelijns zorg? 
(1.1)) Worden alle zwangeren met een laag risico geïdentificeerd en krijgen zij eer-

stelijnss zorg? 
(1.2)) Neemt het aantal verwijzingen van eerste naar tweede lijn toe? 
{1.3)) Worden alle zwangeren met een verhoogd risico geïdentificeerd en krijgen zij 

tweedelijnss zorg? 
(1.3.1)) Is de obstetrische uitkomst in overeenstemming met de risicoselectie? 
(1.3.2)) Worden alle gevallen van intrauteriene groeivertraging opgespoord 

tijdenss prenatale zorg en verwezen naar de tweede lijn? Wat is de kwa-
liteitt van het Nederlandse systeem van verloskundige zorg bij de op-
sporingg van intrauteriene groeivertraging? 

(2)) Welke zijn de factoren die een rol spelen bij de relatief hoge perinatale sterfte in 
Nederland? ? 

(3)) Wat is de waarde van verschillende medische indicaties, die zwangeren bestempe-
lenn als verhoogd risico en verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk maken? 

(4)) Wat zijn de risicofactoren voor bloedverlies postpartum, en de herhalingskans 
daarvan? ? 

Hoofdstukkenn 1 en 2 beschrijven de grondslagen van dit selectie systeem en risico 
management,, en het studie cohort. 

Risicoselectie Risicoselectie 
Zoalss boven beschreven is risicoselectie een continu proces tijdens zwangerschap 

enn baring. 
Dee uitkomst van dit selectieproces kan resulteren in: 

 Laag risico, geen medische indicatie, eerstelijns zorg: zwangerschap, baring en 
kraambedd worden verricht door de eerste lij n (verloskundige of huisarts). In dit ge-
vall  kan de vrouw kiezen tussen een thuis- of poliklinische bevalling. 

 Verhoogd risico, primair medische indicatie, tweedelijns zorg: er bestaat een ver-
hoogdd risico op basis van de algemene of verloskundige anamnese, dan wel mani-
festeertt dat zich bij het begin van de controles. De prenatale zorg en de ziekenhuis-
bevallingg vallen onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Bij een vaginale 
baringg en een gezond kind zal de verdere zorg voor het kraambed overgenomen 
wordenn door de eerste lijn. 

 Verhoogd risico, secundair medische indicatie, verwijzing van eerste naar tweede lijn: 
-- Tijdens de zwangerschap doet zich een risicofactor voor, de zwangere wordt ver-
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wezenn naar de tweede lij n en wordt behandeld als zwangere met een verhoogd 
risico. . 

-- Tijdens baring, ontsluiting of uitdrijving: de zwangerschap verloopt ongestoord en 
err zijn geen risicofactoren opgetreden, maar tijdens de baring treedt een risico-
factorr op (meconium-houdend vruchtwater) of er ontstaat obstetrische patholo-
giee zoals het niet vorderen van de baring, de barende wordt verwezen en de zorg 
wordtt overgenomen door de tweede lijn. 

-- Tijdens het nageboorte tijdperk: de zwangerschap en baring zijn normaal verlo-
pen,, maar er ontstaan problemen in het nageboortetijdperk. De zorg wordt over-
genomenn door de tweede lijn. 

-- Tijdens het kraambed: de zwangerschap en baring zijn zonder problemen verlo-
penn en tijdens het kraambed ontstaat pathologie, meestal bij het kind (infectie 
off  hyperbilirubinemie) of bij de moeder (infectie of thrombose). Indien de zorg 
voorr het kind wordt overgenomen binnen 8 dagen door de kinderarts, wordt de 
zorgg voor de moeder overgenomen door de gynaecoloog ook als het kraambed 
normaall  verloopt. 

 Consulten: bij een zwangere met laag risico bestaat de verdenking op een risicofac-
tor.. Wordt de risicofactor na onderzoek niet bevestigd (de stuitligging blijkt een 
hoofdliggingg te zijn) dan wordt de zwangere terug verwezen naar de eerste lijn. 

HetHet studie cohort 
Inn de Zaanstreek werden gedurende een periode van 4 1 / 2 jaar alle zwangeren ge-

registreerdd die zich aanmeldden voor verloskundige zorg bij een van de drie verloskun-
digee praktijken of het plaatselijke ziekenhuis. De vier afzonderlijke databestanden vor-
menn een gezamenlijke database, het ZAVI S (ZAans Verloskundig Informatie 
Systeem).. Van alle zwangerschappen werden de gegevens genoteerd uit de algemene 
enn verloskundige anamnese (preëxistente risicofactoren), de gegevens van elke con-
trole,, gegevens van de bevalling, perinatale uitkomst en kraambed. Tevens werden 
allee consulten en de reden van verwijzing geregistreerd. De registratie werd nauwgezet 
gecontroleerdd op compleetheid en kwaliteit van de gegevens en waar nodig aangevuld. 
Naa koppeling ontstond een complete, ongeselecteerde database. In totaal werden er 
80311 zwangerschappen geregistreerd. Verificatie van de compleetheid van het cohort 
vondd plaats door controle met behulp van het 'LinKID ' project, die de Landelijke Ver-
loskundee Registratie (LVR) bestanden recent heeft gekoppeld. Van alle zwangeren wo-
nendee in de Zaanstreek werd 2.3% niet geregistreerd in ZAVIS. Hoewel een gerando-
miseerdee studie voor het vergelijken van uitkomsten na risicoselectie in theorie het 
bestee zou zijn, moet deze observationele studie gezien worden als 'second best'. 

Hoofdstukk 3 geeft antwoord op vraag (1) Wat is de kwaliteit van dit systeem van 
risicoselectie,risicoselectie, en de kwaliteit van eerstelijns en tweedelijns zorg? 

Vraagg (1.1) Worden alle zwangeren met een laag risico geïdentificeerd en krijgen zij eer-
stelijnsstelijns zorg? 
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Vann de nullipara in het ZAVIS cohort kreeg 14% een primair medische indicatie, 
vann de multipara 28%. In tenminste 47% van de nulliparae en 26% van de multiparae 
wass de medische indicatie niet overeenstemmend met de richtlijn (WBK lijst). In ZA-
VI SS vonden we een slechte overeenkomst tussen de richtlijnen in de WBK lijst en de 
feitelijkee risicoselectie bij vrouwen met een primair medische indicatie. Aangezien de 
ZAVI SS data goed overeenstemmen met de landelijke LVR gegevens nemen wij aan dat 
ditt naar heel Nederland extrapoleerbaar is. Het systeem is wellicht goed, maar de uit-
voerderss leveren in deze een suboptimale prestatie. 

Vraagg (1.2) Stijgt het aantal verwijzingen? 
Vann de 3280 nullipara beginnend met een laag risico kwam uiteindelijk 62% in de 

tweedee lij n terecht, en van de 3050 multipara met een laag risico 47%. De verwijzings-
percentagess tijdens de zwangerschap en de baring waren vrijwel gelijk, 29 en 31%. Ver-
gelekenn met landelijke cijfers (OBINTen LVR1 1993) is het ZAVI S verwijzingspercen-
tagee tijdens de zwangerschap hoger, en is het verwijzingspercentage tijdens de baring 
vrijwell  gelijk. In het verloop van de tijd was er een lichte stijging bij nullipara in ver-
wijzingspercentagess tijdens de zwangerschap, echter het verwijzingspercentage tijdens 
dee baring steeg aanzienlijk van 10% in 1970 tot 31% in 1993. Bij multipara was het 
verwijzingspercentagee tijdens de zwangerschap stabiel, het verwijzingspercentage tij -
denss de baring steeg van 5% tot rond de 12%. 

Wijj  schrijven de lichte stijging in verwijzingen tijdens de zwangerschap vooral toe 
aann de toegenomen technische mogelijkheden van de verloskunde (foetale bewaking, 
echo),, en een toename van de prevalentie van risicofactoren (leeftijd) van de zwange-
ren,, bijvoorbeeld hypertensie, roken en wellicht diabetes. 

Mett name de cijfers over verwijzingen tijdens de baring zijn verontrustend. Als alle 
vrouwenn met een bij aanvang verhoogd risico en alle vrouwen met een verhoogd risico 
ontstaann tijdens de zwangerschap buiten beschouwing worden gelaten, zou men een 
zeerr gunstige selectie van zwangeren met een laag risico verwachten, en dus een laag 
percentagee verwijzingen tijdens de baring. Het tegendeel is waar: het verwijzingsper-
centagee tijdens de baring steeg van 10% tot een onthutsende 31%. De belangrijkste ver-
wijsindicatiess zijn niet vorderende ontsluiting en uitdrijving. Mogelijke verklaringen 
voorr dit explosief gegroeide percentage zouden kunnen zijn: een verandering in indica-
tiess (snellere verwijzing voor langdurig gebroken vliezen en meconium-houdend 
vruchtwaterr - officieel pas een risicofactor sinds 1987), een toegenomen incidentie 
vann risicofactoren voor niet vorderende baring en vaginale kunstverlossing (leeftijd), 
enn een veranderde attitude ten opzichte van gelijk gebleven risicofactoren zowel van 
dee zwangere (ongeduld, wens om vermeende risico's van een afwachtend beleid te ver-
mijden,, vooral na voorafgaande onvruchtbaarheidsbehandeling en/of oudere leeftijd 
vann de zwangere), als door de beroepsgroep (defensieve verloskunde). 

Onzee hypothese is dat de houding van vrouwen veranderd is. Vrouwen (a.s. ouders) 
levenn in een maakbare samenleving, waar zelfs gezondheid maakbaar lijkt , en waar 
onzekerheidd en avontuur gekocht moeten worden. Zwangerschap is ingebed in com-
mercie.. De grote rol van multimedia informatie blijf t doorgroeien: internet, medische 
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TVV programma's, voorlichtingsboeken en zwangerschapscursussen geven hen het ge-
voell  dat zij alles weten, terwijl hun grootouders beter geïnformeerd waren dat gezond-
heidd niet vanzelfsprekend is noch afgedwongen kan worden. 

Hoofdstukkenn 4 en 5 beantwoorden vraag (1.3) Worden alle patiënten met een 
verhoogdd risico herkend en krijgen ze tweedelijnszorg? 

Hoofdstukk 4 beantwoordt subvraag (1.3.1) Komt het verloskundig resultaat overeen 
metmet de risicoselectie? 

Omm deze vraag te beantwoorden hebben we het verloskundig resultaat bestudeerd 
bijj  eenlingzwangerschappen in de drie risicogroepen: 

 Verhoogd risico vanaf begin zwangerschap (primaire medische indicatie (MI)) . 
 Verhoogd risico ontstaan tijdens de zwangerschap (secundaire MI) . 
 Laag risico bij het begin van de baring (geen MI) . 

Dee gedachte achter deze indeling was dat alle risicofactoren die leiden tot afwijkin-
genn tijdens de zwangerschap door de eerste lij n zijn geselecteerd en verwezen zijn naar 
dee tweede lijn. In de eerste lij n blijf t dus een groep over die geselecteerd is op fysiologie: 
aa terme zwangerschappen met een kind in hoofdligging, normaal ontwikkeld, bij een 
normotensievee moeder. In deze groep zouden interventies alleen nodig moeten zijn op 
dee indicatie niet vorderen van de baring, en slechts sporadisch op de indicatie foetale 
nood. . 

Binnenn deze risicogroepen hebben we systematisch de rol bestudeerd van bekende 
populatiefactoren:: maternale leeftijd, ethniciteit, ondersteuning van partner, opleiding 
enn beroep. Een hogere maternale leeftijd (>35 jaar) vonden we bij 4.8% van de nulli-
para,, bijna de helft hiervan had een verhoogd risico. Bij de multipara was 15% 35 jaar 
off  ouder. Niet-Europese afkomst vonden we bij 16 resp. 19% van het cohort, dit betrof 
voornamelijkk een Turkse afkomst. Sociodemografische gegevens als ondersteuning 
vann partner, opleiding en beroep werden veel beter vastgelegd door verloskundigen 
dann door gynaecologen. Roken kwam vaker voor bij nullipara (31 vs 24%), maar als 
multiparaa rookten, rookten ze meer. Alcoholmisbruik (>2 glazen per dag) kwam vrij -
well  niet voor, drugsgebruik werd slechts bij twee vrouwen vermeld. Verloskundig resul-
taatt definieerden we als sectiopercentage, percentage vaginale kunstverlossingen, peri-
natalee morbiditeit en mortaliteit, en daarnaast ernstige fluxus postpartum, percentage 
epsiotomieënn en (sub)totale ruptuur. 

Inn nullipara was het sectiopercentage het hoogst in de groep met een secundaire 
medischee indicatie (verwezen tijdens de zwangerschap): 18.6%, 6.1% primair en 
12.5%% secundair). In de groep met primaire medische indicatie was het sectiopercen-
tagee 12.8% (5.3% primair en 7.5% secundair). In multipara was het sectiopercentage 
hett hoogst in de groep met de primaire MI , 13.2% (7.6 en 5.6%), in de groep secun-
dairee MI was het 9.8% (3.1 en 6.7%). De groep die zonder MI begon aan de baring 
hadd de laagste sectiopercentages, nullipara 3.2%, en multipara 0.6%, en dan voorna-
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meiijkk op de indicatie niet vorderen van de baring. Naar onze mening wijst dit op een 
adequatee selectie. 

Ookk onderzochten we bij a terme geboortes de wijze van bevallen, de duur van de 
uitdrijving,, en de prevalentie van hypertensieve afwijkingen, onderverdeeld naar pri-
mairee en secundaire MI . De risicofactoren preëclampsie en vroeggeboorte werden 
bestudeerd,, en als deze aanwezig waren, het risico op ongunstige uitkomst bij de pas-
geborene. . 

Hoofdstukk 5 behandelt subvraag (1.3.2) Worden zwangeren met kinderen met in-
trauterienetrauteriene groeivertraging opgespoord tijden de zwangerschapscontroles en doorverwe-
zenzen naar de tweede lijn? Hoe is de kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg betref-
fendefende de opsporing van foetale groeivertraging? 

Intrauterienee groeivertraging is een belangrijke oorzaak van neonatale morbiditeit 
enn perinatale mortaliteit. Het is bekend dat herkenning voor de geboorte buitenge-
woonn lastig is, dat effectieve behandeling niet bestaat, maar dat foetale bewaking daar-
entegenn noodzakelijk is om intrauteriene sterfte en hypoxie te voorkomen. 

Bijj  laag-risico zwangeren is uitwendig zwangerenonderzoek met palpatie van de 
fundushoogtee dé manier om groeivertraging op te sporen. Bij vermoeden hiervan zal 
dee zwangere doorverwezen worden naar de tweede lijn, waar aanvullend onderzoek 
verrichtt zal worden, met name echo onderzoek. Als bij de echo een normale groei 
wordtt gezien, zal de zwangere terug worden verwezen naar de eerste lijn. Als het ver-
moedenn op groeivertraging wordt bevestigd door het echo onderzoek, zal de zwangere 
wordenn overgenomen door de tweede lijn. Wij onderzochten de kwaliteit van uitwen-
digg onderzoek als screening test voor intrauteriene groeivertraging. Uitkomstpara-
meterss waren ernstig laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur 
(smalll  voor gestational age, SGA <2.3 percentiel), laag geboortegewicht in verhou-
dingg tot de zwangerschapsduur (SGA <10 percentiel), vaginale kunstverlossing, neo-
natalee morbiditeit en perinatale mortaliteit. 

Uitwendigg onderzoek had een slechte sensitiviteit, 28% voor ernstige SGA en 21% 
voorr SGA. De sensitiviteit van het verloskundig system als geheel (vermoeden van de 
vroedvrouw,, verwijzing naar de gynaecoloog en echo onderzoek) om ernstige groei-
vertragingg op te sporen was 53%, van SGA 37%. Dat houdt dus in dat de helft van de 
ernstigg groeivertraagde kinderen, hoog-risico zwangerschappen, niet werd opge-
spoord.. Van alle gevallen van perinatale mortaliteit was 32% groeivertraagd, zes daar-
vann werden niet gevonden tijdens prenatale zorg. Gegevens uit de literatuur bevestigen 
dee lage sensitiviteit van uitwendig onderzoek als screening test voor intrauteriene 
groeivertraging.. Helaas blijken diverse strategieën als routine echo's het opsporings-
percentagee niet te verbeteren, noch de perinatale morbiditeit en mortaliteit. 

Hoofdstukk 6 beantwoordt vraag (2) Welke factoren dragen bij aan de relatieve hoge 
perinataleperinatale sterfte in Nederland? Is de Nederlandse perinatale sterfte te hoog? 

Hett perinatale sterftepercentage in de ZAVI S database was 12.6 per 1000, iets ho-
gerr dan het nationale Nederlandse percentage van 11.4 per 1000 vermeld in het PERI-
STATT rapport (gegevens uit 1999), de recent gepubliceerde vergelijking tussen 
verschillendee Europese landen. Als we de ZAVI S vergelijken met de LVR data is het 
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percentagee intrauteriene sterfte gelijk, maar de neonatale sterfte is hoger. Dit is lo-
gisch,, omdat de LVR data (waarop PERISTAT is gebaseerd) direct na de bevalling in-
gevuldd worden, en later optredende complicaties - wèl genoteerd in ZAVI S - meestal 
niett meer toegevoegd worden. 

Wee bestudeerden de invloed van meerling- vs eenlingzwangerschap, pariteit, leef-
tijdd van de zwangere, ethniciteit en substandaard zorg op perinatale sterfte. We onder-
zochtenn substandaard zorg door 92 gevallen van perinatale sterfte (eenlingen, >22 we-
ken)) voor te leggen aan een audit. In 31 gevallen werden substandaard zorg factoren 
gevonden,, in zeven gevallen waarschijnlijk gerelateerd aan de uitkomst. 

Dee risicofactoren pariteit en meerlingzwangerschap hadden een grote invloed op 
dee perinatale sterfte, die het laagst was bij eenlingzwangerschappen van multipara. 
Toegenomenn leeftijd verhoogde het risico op sterfte, vooral bij nullipara en meerling-
zwangerschappen.. Het effect van ethniciteit was laag (in ZAVI S zijn de niet-Europea-
nenn vooral Turken). 

Onzee conclusie is dat al deze factoren (leeftijd, pariteit, meerlingzwangerschap, en 
waarschijnlijkk ook ethniciteit als de grote steden meegerekend worden) meegewogen 
zoudenn moeten worden bij de vergelijking van perinatale sterfte. Een vergelijking zon-
derr stratificatie voor deze factoren is zinloos. Als we de verschillen die het gevolg zijn 
vann deze factoren accepteren, betekent dat, om de resterende verschillen te verklaren 
(zowell  binnen Nederland als tussen Nederland en andere landen), het om het klinisch 
beleidd gaat (antenatale screening, beleid bij extreme vroeggeboortes). De ZAVI S data 
steunenn deze gedachte, hoewel het effect veel minder is dan van de factoren leeftijd en 
pariteit.. Zolang we de gegevens over dergelijk beleid van andere landen niet kennen, 
kunnenn we geen antwoord geven op de vraag of de perinatale sterfte te hoog is verge-
lekenn met andere landen, maar er lijk t toch wel ruimte voor verbetering. 

Hoofdstukkenn 7 en 8 gaan in op vraag (3) Wat is de wetenschappelijke basis voor 
verschillendee medische indicaties in de richtlijn ? 

Hoofdstukk 7 onderzoekt de verloskundige uitkomst bij vrouwen met een keizer-
snedee in de anamnese. 

Hett sectiopercentage in ons studiecohort was 5.6%. Wij bestudeerden alle 252 mul-
tiparaa van het ZAVI S cohort met een keizersnede in de anamnese. Uitkomst para-
meterss waren poging tot vaginale baring (trial of labour (TOL)), percentage succes-
vollee pogingen tot vaginale baring, en percentage vaginale baringen na een 
voorafgaandee keizersnede (vaginal birth after caesarean (VBAC) rate). Drieenzeventig 
procentt ondernam een poging, en hierin slaagde 77%, resulterend in een percentage 
vaginalee baringen na voorafgaande keizersnede (VBAC) van 56%. De indicatie voor 
dee voorafgaande keizersnede was van belang voor de kans op succes: die was groot 
alss de voorafgaande keizersnede was verricht wegens stuitligging (95%) of foetale 
noodd (86%), en laag als de indicatie niet vorderende ontsluiting (52%) of uitdrijving 
(72%)) was. 

Hett percentage complicaties werd vergeleken in drie groepen: primaire herhaalde 
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keizersnede,, secundaire herhaalde keizersnede, en vaginale partus. Het enige verschil 
wass een grotere incidentie van bloedverlies >500 ml in de groep met de primaire her-
haaldee keizersnede, vergeleken met de groep vaginale partus. We concluderen dat het 
percentagee vaginale bevallingen na voorafgaande keizersnede verhoogd zou kunnen 
moetenn worden door het aantal pogingen (TOL) te doen toenemen. Dit geldt des te 
sterkerr als de indicatie voor de voorafgaande keizersnede minder gerelateerd is aan 
ernstigee pathologie, dan zou het succespercentage nog hoger kunnen zijn. 

Hoofdstukk 8 onderzoekt de risicofactoren en het herhalingsrisico van spontane 
vroeggeboorte. . 

Eerstt onderzochten we de risicofactoren voor spontane vroeggeboorte bij nulli-
para.. Hierbij is het van groot belang onderscheid te maken tussen spontane vroegge-
boortee en iatrogene vroeggeboorte wegens obstetrische redenen als intrauteriene 
groeivertragingg of preëclampsie. (In Hoofdstuk 4 zetten we de risicofactoren voor 
spontanee vroeggeboorte (SPB) uit tegen iatrogene vroeggeboorte (IPB) bij nullipara.) 

Wee selecteerden alle gevallen van spontane vroeggeboorte tussen 16 en 37 weken 
zwangerschapsduur.. Gevallen met comorbiditeit gerelateerd aan vroeggeboorte als 
meerlingzwangerschap,, ernstige aangeboren afwijkingen, intrauteriene vruchtdood, 
solutioo placentae en placenta praevia werden uitgesloten. Vervolgens onderzochten 
wee de risicofactoren leeftijd, ethniciteit, opleiding, huwelijk (partnerschap), vooraf-
gaandee onvruchtbaarheid, voorafgaande miskramen, antenatale blootstelling aan 
DES,, exconisatie, chronische hoge bloeddruk, diabetes, afwijkende BMI , roken, alco-
holl  gebruik, bloedverlies in de eerste helft van de zwangerschap, en zwangerschapshy-
pertensie.. Ook de foetale factoren sexe en groeivertraging werden meegewogen. 

Hett percentage vroeggeboortes was 7.8%, het percentage spontane vroeggeboortes 
(SPB)) 5.3% (7V=200) tegen 2.5% iatrogene vroeggeboortes (IPB). Het merendeel, 5%, 
beviell  laat prematuur (>34 weken). De volgende factoren waren significant: jonge leef-
tijd,, niet Europees, chronische hypertensie, lage BMI , DES expositie en bloedverlies 
voorr de 20ste week. In de multipele regressie analyse waren ethniciteit (OR 1.7, Cl 
1.2-2.4),, chronische hypertensie (OR 2.5, Cl 1.4-4,2, DES expositie (OR 4.1, Cl 1.3-
12.6),, en bloedverlies voor de 20ste week (OR 2.5, Cl 1.4-4.2) onafhankelijke risico-
factoren. . 

Tenn tweede verrichtten we een vervolgstudie van de 200 vrouwen met een spontane 
vroeggeboortee (SPB) in de eerste zwangerschap: 138 hadden een volgende zwan-
gerschapp (69%>). In deze groep keken we naar het herhalingsrisico van spontane vroeg-
geboorte.. Twee gevallen werden geëxcludeerd. Van de resterende 136 vrouwen hadden 
255 een herhaalde spontane vroeggeboorte: 18%, 95% Cl 12-25%. Slechts vier daarvan 
tradenn op voor 34 weken. We vergeleken dit met een groep vrouwen met een spontane 
geboortee a terme in de anamnese. Na uitsluiting van meerlingzwangerschappen en an-
deree complicaties bleven er 791 vrouwen in deze groepp over. Hiervan hadden er 16 een 
spontanee vroeggeboorte, 2.0% (Cl 1.9-2.1%). Het ongecorrigeerde RR van vrouwen 
mett een spontane vroeggeboorte in de anamnese op een herhaalde spontane vroegge-
boortee was 9.1 (Cl 5.0-16.6), vergeleken met vrouwen met een a terme geboorte in de 
anamnese. . 
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Hett moge duidelijk zijn dat het a priori risico op spontane vroeggeboorte in laag-
risicoo nullipara met een eenlingzwangerschap 5.3% is. De stijging van het risico van 
5.3%% bij een eerste zwangerschap naar een herhalingsrisico van 18% in een zwan-
gerschapp bij iemand met een spontane vroeggeboorte in de anamnese zou tweedelijns 
zorgg kunnen rechtvaardigen, met name als men overgaat tot de beschikbare, mogelijk 
effectieve,, screening en behandelingsopties als echografische cervix meting, behande-
lingg van vaginale infecties of toediening van progesteron. 

Hoofdstukkenn 9 en 10 geven antwoord op vraag (4) Wat zijn de risicofactoren voor 
bloedverliess postpartum, en de herhalingskans daarvan? 

Hoofdstukk 9 onderzoekt de risicofactoren voor PPH in nullipara, en analyseert 
dezee verschillen voor twee verschillende cut-off levels, nl. 500 en 1000 ml, gestratifi-
ceerdd voor eerste of tweede lijn. Bij de 3464 vrouwen die vaginaal bevielen was het ge-
middeldee bloedverlies 369 ml (geschat, volgens de gangbare praktijk). Het bloedverlies 
iss weergegeven in een normogram, 81% had een bloedverlies van < 500 ml, en 4.2% 
hadd een ernstige fluxus (>1000 ml). Een vastzittende placenta kwam voor bij 1.8%, 
waarvann 80% dan ook een bloedverlies van >500 ml kreeg en 61% een ernstige fluxus. 
Bijj  2.7% werd een bloedtransfusie toegediend. 

Wee bestudeerden de volgende risicofactoren: leeftijd, meerlingzwangerschap, eth-
niciteit,, inleiding en weeënstimulatie, vaginale kunstverlossing, kort (< 30 min) of 
langg (>1 uur) nageboortetijdperk, ruptuur, episiotomie, macrosomie (>4 kg), en vast-
zittendee placenta. All e factoren behalve bijstimulatie waren geassocieerd met fluxus. 
Dee belangrijkste factoren voor een fluxus >1000 ml waren vastzittende placenta (OR 
47.0)) en een nageboortetijdperk van >30 min (OR 11.9). All e andere risicofactoren 
haddenn veel lagere odd ratio's. In de multipele regressie analyse voor fluxus >1000 ml 
bleeff  vastzittende placenta de belangrijkste risicofactor (OR 11.7, 95% Cl 5.67-24.1), 
maarr ook een langdurige nageboortetijdperk (OR 4.9, 95% Cl 2.89-8.32), macroso-
miee (OR 2.55, 95% Cl 1.57-4.18), en een beschadiging van het perineum ernstiger 
dann eerstegraads ruptuur (OR 1.82, 95% Cl 1.01-3.28). 

Vastzittendee placenta en langdurig nageboortetijdperk gaven een groot gemiddeld 
verschill  in bloedverlies (971 en 372 ml), de vaakst voorkomende risicofactoren (Euro-
pesee afkomst en uitdrijvingsduur >30 min vergeleken met <30 min) gaven geen kli -
nischh belangrijke verschillen. 

Inn de laag-risico groep met een ongestoorde zwangerschap, en ontsluiting en uit-
drijvingg onder verantwoordelijkheid van de verloskundige, kwamen inleiding, bij sti-
mulatiee en kunstverlossing niet voor. Als de placenta >30 min bleef vastzitten was de 
ORR voor fluxus >1000 ml 3.6 (95% Cl 1.6-8.0), en een kwart van deze gevallen had 
ofwell  een manuele placenta verwijdering, ofwel de eerdergenoemde fluxux >1000 ml. 
Hett gemiddelde bloedverlies in de groep met een vastzittende placenta >30 min was 
14244 ml. Onze conclusie was dan ook: Een nageboortetijdperk van meer dan 30 min 
iss abnormaal. 

InIn hoofdstuk 10 vergelijken we de risicofactoren bij vrouwen die hun eerste of 
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tweedee kind kregen en vaginaal bevielen, en bestuderen we het herhalingsrisico van 
eerderee fluxus en/of vastzittende placenta. 

Dee incidentie van bloedverlies >500 en > 1000 ml was hoger bij nullipara (>500 ml 
199 vs 12%, >1000 ml 4.2 en 3.2%). We laten de risicofactoren voor een significant 
verschill  in bloedverlies zien. De impact van een risicofactor verschilde: macrosomia 
hadd een grotere incidentie bij vrouwen die hun tweede kind kregen, maar het verschil 
inn bloedverlies was 57 vs 127 ml bij vrouwen die hun eerste kind kregen. De klinisch 
meestt belangrijke risicofactoren in beide pariteitsgroepen was vastzittende placenta 
(9211 en 1121 ml gemiddeld verschil in bloedverlies) en langdurig nagboortetijdperk 
(3722 en 438 ml gemiddeld verschil in bloedverlies). De over het algemeen lagere preva-
lentiee van risicofactoren bij vrouwen die hun tweede kind kregen resulteert in een la-
geree incidentie van fluxus in deze groep. Feitelijk bevestigen en kwantificeren deze cij-
ferss de praktijk van alledag: vlottere bevallingen bij toenemen van de pariteit, met 
namee kortere duur, minder kunstverlossingen en minder perineumschade. 

Dee belangrijkste risicofactoren voor bloedverlies >500 en >1000 ml bij beide pa-
riteitsgroepenn waren vastzittende placentaa en een nageboortetijdperk van >30 min. Bij 
vrouwenn die hun tweede kind kregen, was een fluxus >1000 ml zonder vastzittende 
placentaa bij de voorafgaande partus een duidelijke risicofactor voor een herhaalde 
fluxusfluxus >1000 ml (OR 5.5, 95% Cl 2.6-11.7). 

Tenslottee verrichtten we vervolgonderzoek van alle eerstbarenden die een vastzit-
tendee placenta hadden bij de eerste bevalling (7V=61); 37 hadden een volgende zwan-
gerschap.. In 43% bleef de placenta opnieuw vastzitten. In een controle groep van 898 
vrouwenn met een spontane geboorte van de placenta bij de eerste bevalling, kwam een 
vastzittendee placenta in 1.8% voor. Het herhalingsrisico van vastzittende placenta was 
24.3%% (95% Cl 13.2-44.7), suggestief voor een intrinsiek oorzakelijk mechanisme bij 
dee barende. 

Aanbevelingen n 

Ditt onderzoek toont aan dat een kritische beschouwing van het Nederlandse twee-
ledigee system van risicoselectie mogelijk is op basis van uitgebreide en complete regi-
stratie,, enigszins vergelijkbaar met de gegevens die nu apart worden verzameld door 
gynaecologen,, vroedvrouwen en kinderartsen. De inhoud van een dergelijke kwali-
teitsmetendee registratie gaat verder dan de gegevens die nu verzameld worden. Niet 
alleenn moet een dergelijke registratie completer zijn qua participanten en vervolg, 
ookk de tijdstippen waarop de gebeurtenissen plaatsvonden moeten vastgelegd worden, 
maarr een dergelijke registratie moet ook geïntegreerd worden tot uiteindelijk één data-
bestandd per vrouw, dat de hele obstetrische geschiedenis beschrijft met de gegevens 
vann alle beroepsgroepen. Verplichte items over de aanwezigheid van risicofactoren en 
overr de indicaties voor (en verrichting van) specifieke interventies zouden toegevoegd 
moetenn worden, waarbij begrippen en definities worden gebruikt die één op één aan-
sluitenn op de richtlijn en gepubliceerde evidence. Dit is een absolute vereiste om tot 
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conclusiess te komen zoals in onze studie over de aanwezigheid (of afwezigheid) van 
terechtee verwijzing. 

Omm een dergelijke registratie tot stand te brengen zou deelname aan de LVR regi-
stratiee verplicht moeten zijn voor alle obstetriche zorgverleners, huisartsen inbegre-
pen.. Een koppeling van de gegevens van de eerste lij n (LVR1) en de tweede lij n 
(LVR2)) is eveneens vereist. Verder zou moeite gedaan moeten worden om de neonatale 
gegevenss compleet te krijgen, tenminste tot 6 weken na de geboorte, inhoudende een 
verderee koppeling met de Nederlandse Neonatale Database (LNR). Recent (septem-
berr 2003) zijn de eerste stappen leidend naar een dergelijke registratie gezet. Wat be-
treftt de inhoud van de registratie zou het wenselijk zijn als deze werd aangepast aan 
eenn variabele set risicofactoren, en een in de praktijk bruikbare methode om de risico-
factorenn te evalueren. Aangezien deze veranderingen niet heel gecompliceerd zijn, be-
velenn we sterk aan om in de huidige registratieformulieren van LVR 1 en LVR2 de ver-
wijsindicatiess uit het vademecum en de risicofactoren uit de anamnese en bij de eerste 
controlee op te nemen. 

Driee punten van overweging bij het gebruik van richtlijnen over risicoselectie zijn: 

a.. Voor tal van beslissingen is de relevante wetenschappelijke basis over het risico af-
wezigg of niet toepasbaar. 

b.. Zelfs goede richtlijnen met degelijke wetenschappelijke basis worden geregeld niet 
toegepast,, zonder dat duidelijk wordt wat de redenen zijn om van de richtlijn af te 
wijken,, en of deze afwijking opzettelijk is of niet. 

c.. Sommige wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen moeten herzien worden op 
grondd van nieuwe wetenschappelijke gegevens en/of nieuwe standaarden. 

Add a. Om de evidence van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren zouden onder-
zoekenn opgezet moeten worden over vragen uit de dagelijkse praktijk. Deze onderzoe-
kenn kunnen alleen uitgevoerd worden als er een Nederlandse database bestaat zoals 
hierbovenn beschreven. 

Add b. Naast verbetering van de registratie zou ook gekeken moeten worden naar 
motieven.. De interesse van de beroepsgroepen en de verzekeraars om het risicoselec-
tiesysteemm te handhaven is klein. Vanuit het standpunt van de verloskundigen is dit ver-
rassend,, aangezien het Nederlandse systeem en het bestaansrecht van de verloskun-
digee als zelfstandig beroep gebaseerd zijn op een succesvolle bewaking van de laag-
risicoo groep. Het standpunt van de verzekeraars is verrassend gezien de grote moge-
lijkhedenn om kosten te besparen. 

Add c. Sommige richtlijnen moeten aangepast worden. Een herhaalde keizersnede 
maaktt 21% (ZAVIS) uit van alle keizersnedes, en kan beschouwd worden al een serieus 
lange-termijnn bezwaar van de eerste keizersnede. Het verdient aanbeveling om het 
aantall  keizersnedes te doen dalen, door in alle gevallen waarin er geen contraindicatie 
bestaatt een poging te doen tot een vaginale partus. Zelfs in de groep met de laagste 
kanss op succes slaagt nog meer dan de helft van de pogingen, zonder noemenswaar-
digee complicaties. Hiertoe kan ons onderzoek op twee manieren worden gebruikt, 
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eerstt als voorlichting aan de patiënten, en ten tweede om het risicobeleid te verfijnen. 
Tott voor kort was een keizersnede in de anamnese een eenduidig hoog risico leidend 
tott tweedelijns zorg. Onze gegevens zijn een steun voor het huidige advies in het vade-
mecumm voor een tweedelijns controle vroeg in de zwangerschap, verdere controles in 
dee eerste lij n (bij ongestoorde zwangerschap), met een verwijzing naar de tweede lijn 
kortt voor de uitgerekende datum. 

Dee meest recente richtlijn uit 2003 beveelt eerstelijns zorg aan bij een vacuum ex-
tractiee in de anamnese; de zorgverlener dient hierover informatie op te vragen. Echter 
eenn vacuum extractie in de anamnese is een veel kleinere risicofactor dan een schou-
derdystociee (al dan niet na een vacuum extractie). 

Zelfss een perfecte registratie kan niet de gegevens leveren die nodig zijn om de oor-
zakenn en de vermijdbaarheid van slechte uitkomsten te beoordelen, zoals perinatale 
sterfte.. Perinatale sterfte kan het gevolg zijn van een serie ongunstige gebeurtenissen 
diee geen van allen op zich een voldoende verklaring geven voor het overlijden. De de-
tailss van de symptomen en de interpretatie gaan buiten de mogelijkheden van een re-
gistratie.. Voor de evaluatie van dergelijke uitkomsten, zoals perinatale sterfte, bevelen 
wee de instelling van routine perinatale audits aan. 

Inn onze regio, de Zaanstreek, hebben de verschillende zorgverleners een goed sa-
menwerkingsverband,, met een vrijwillig e maandelijkse perinatale bespreking. Recen-
telijkk zijn landelijke projecten opgestart over audits over perinatale sterfte, na pilots in 
Denn Bosch en Amsterdam. 

Zulkee audits vereisen een aantal vaardigheden, en een direct meetbaar effect is niet 
tee verwachten. Toch bevelen we deze aanvulling op routinematige registratie en ana-
lysee aan. Het is te hopen dat de Nederlandse regering op korte termijn fondsen zal 
verschaffenn voor de ontwikkeling van nationale perinatale audits. 

Verderr bevelen we een onderzoek aan naar het explosief gestegen verwijzingsper-
centagee van eerstbarenden tijdens de bevalling. De beschikbare gegevens suggereren 
eenn niet-biologische verklaring. De publieke informatie over bevallen is veelal onrea-
listisch,, vooral gericht op de uitdrijving, terwijl nauwelijks aandacht besteed wordt 
aann het langdurige (saaie) ontsluitingstijdperk. Een gebruikelijke televisiebevalling 
duurtt niet langer dan 10 min, terwijl de suggestie gewekt wordt dat het 'real life' is. 

Inn dit licht is het opmerkelijk dat verloskundigen en gynaecologen geen verant-
woordelijkheidd hebben in de zwangerschapscursussen, waarin veel voorlichting over 
zwangerschapp en bevalling gegeven worden. Overal in Nederland worden deze cursus-
senn gegeven door fysiotherapeuten, Yoga docenten en anderen, zonder enige officiële 
verloskundigee opleiding. 

Wijj  geloven (we hebben er geen bewijs voor) dat begeleiding en steun tijdens de ont-
sluitingg van groot belang zijn. De verwijsmogelijkheid van eerste naar tweede lijn, 
uniekk voor Nederland, biedt een perfecte setting om de effecten van dergelijke bege-
leidingg te onderzoeken. Als die begeleiding zou resulteren in een lager verwijzingsper-
centagee kan een grootschalig programma worden opgezet. 

Hett herhalingsrisico van vastzittende placenta is hoog. Gezien onze gegevens over 
fluxusfluxus postpartum is een nageboortetijdperk van meer dan 30 min afwijkend. Dit 



Samenvatting,Samenvatting, conclusies and aanbevelingen 195 5 

kwamm bij bevallingen in de eerste lij n in 7% voor, en een kwart van deze vrouwen on-
dergingenn een manuele placentaverwijdering en/of hadden een fluxus van >1000 ml. 
Voorall  bij thuisbevallingen zou verwijzing naar de tweede lij n na 30 min dienen te ge-
beuren,, en niet na 60 min zoals aanbevolen in het vademecum. 

Eindconclusie e 

Dee ZAVI S database werd opgezet om de interactie tussen eerste en tweede lij n te 
bestuderen,, als een vervolg op de onderzoekstraditie van van Alten en Eskes in het 
Wormerveerr onderzoek. Sinds die pionier studies zijn drie registraties ontwikkeld 
(LVR1,, LVR2, LNR), tot dusver gericht per beroepsgroep, niet één op één vergelijk-
baar,, en zonder de mogelijkheid de gegevens van één zwangerschap te combineren. 
Recentelijkk heeft de LinKI D onderzoeksgroep daar toe de eerste stap gezet door een 
geïntegreerdee perinatale database te maken van de cijfers uit 2001. Echter het percen-
tagee ontbrekende gegevens door ontbrekende deelname (huisartsen) en technische 
problemenn behoeft verbetering. Dit zou vervolmaakt kunnen worden als die registratie 
eenn dynamische kwaliteitscontrole mogelijk zou maken. 

Inn een medische, en economische omgeving die geen 'geloof, maar een getalsma-
tigee onderbouwing vraagt, volstaat het niet trots te zijn op het tweeledige systeem van 
dee Nederlandse verloskundige zorg. De resultaten van de ZAVI S studie tonen aan dat 
vroedvrouwenn noch gynaecologen reden hebben tot tevredenheid, laat staan zelfge-
noegzaamheid.. Dat de huisartsen buiten beschouwing blijven is redelijk in de Zaan-
streek,, waar de huisartsen geen verloskunde bedrijven, maar onacceptabel in Neder-
land. . 

Wijj  geloven dat, als de huidige plannen voor verbetering slagen, en de gecombi-
neerdee registratie en de audits van de grond komen, dit de wetenschappelijke basis zal 
opleverenn om gefundeerd het tweeledige systeem, gebaseerd op risicoherkenning, te 
kunnenn handhaven. 
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