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Ditt proefschrift gaat over de evaluatie van een verloskundig transmuraal projekt, name-
lijkk antenatale monitoring (cardiotocografie met aanvullende zorg of bewaking) van de 
foetalee conditie bij de zwangere thuis vergeleken met conventionelee foetale monitoring 
tijdenss een ziekenhuisopname, bij een omschreven groep van zwangeren met een ver-
hoogdd risico op foetale nood. In deze evaluatie zijn het klinische en het economische 
perspectieff geïntegreerd. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt het concept 'gedeïnstitutionaliseerde zorg' geïntroduceerd, 
gevolgdd door een literatuuroverzicht van een specifieke vorm van de-institutionalise-
ring,, namelijk antenatale monitoring thuis met behulp van cardiotocografie (CTG). 
Monitoringg thuis is toegepast bij zwangeren met een verhoogd risico op (dreigende) 
vroeggeboorte,, bij zwangeren met prematuur gebroken vliezen, en bij zwangeren met 
eenn verhoogd risico op foetale nood. Uit de literatuur blijkt dat vroeggeboorte niet kan 
worden'voorkómenn door thuismonitoring als methode voor vroegtijdige detectie. Voor 
watt betreft het monitoren van zwangeren met prematuur gebroken vliezen is de 
equivalentiee van kind uitkom sten (nog) niet aangetoond door te kleine steekproef-
grootte.. Bovendien komt slechts een bescheiden groep zwangeren voor deze vorm van 
monitoringg in aanmerking. Bij een verhoogd risico op foetale nood blijkt antenatale 
monitoringg in de thuissituatie technisch en organisatorisch haalbaar en wordt ze geac-
cepteerdd door de zwangeren. De veiligheid van monitoring thuis, gemeten naar de equi-
valentiee van de uitkomsten voor het kind is tot op heden slechts in één studie overtui-
gendd aangetoond. Over de doelmatigheid (kosten-effectiviteit), preferenties van de 
zwangeren,, kwaliteit van leven van de moeder, kwaliteit van zorg en eventuele effecten 
opp de sociale omgeving van de zwangere van thuismonitoring is nagenoeg niets 
bekend. . 

Dee haalbaarheid van antenatale foetale monitoring thuis en de effectiviteit ervan ver-
gelekenn met foetale monitoring in het ziekenhuis is door ons empirisch onderzocht en 
beschrevenn in de Hoofdstukken 2,3 en 4. Hoog-risicozwangeren met een indicatie voor 
klinischee bewaking (CTG monitoring en klinische opname) werden uitgenodigd om deel 
tete nemen aan een klinisch vergelijkend onderzoek. Na verkregen toestemming werd 
éénn van beide modaliteiten op basis van toeval toegewezen. Zwangeren aan wie moni-
toringg in het ziekenhuis was toegewezen werden opgenomen en ontvingen regulaire 
ziekenhuiszorg:: dagelijks foetale monitoring en meting van de bloeddruk, indien nodig 
mett aanvullende zorg. Zwangeren aan wie thuismonitoring was toegewezen werden 
elkee dag thuis bezocht door een verloskundige-onderzoeker. De foetale hartactiviteit 
werdd tenminste gedurende 30 minuten geregistreerd (Oxford Sonicaid System 8000, 
eenn gecomputeriseerd systeem for de registratie en analyse van de foetale hartactivi-
teit).. Tevens werd de bloeddruk gemeten. De hartactiviteit werd gedigitaliseerd opge-
slagenn en via een modem naar het ziekenhuis gezonden, waar de hartactiviteit geauto-
matiseerdd geanalyseerd, geprint en door een gynaecoloog beoordeeld werd. 
Zwangerenn die thuis gemonitored werden ontvingen één keer per week een standaard 
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verloskundigee controle op de polikliniek verloskunde. Indien nodig werd aanvullend 
echografischh of laboratoriumonderzoek verricht. Intrapartum monitoring was geen 
onderdeell van de antenatale foetale bewaking. Samengevat: er was dus sprake van een 
vergelijkingg van een standaard tweedelijns modaliteit met een nieuwe transmural 
modaliteit. . 

Inn Hoofdstuk 2 is de veiligheid van monitoring thuis ten opzichte van monitoring in het 
ziekenhuiss onderzocht in termen van perinatale morbiditeit. De primaire uitkomstmaat 
wass Prechtls neurologische optimaliteitsscore, een maat voor de lange termijn uitkomst 
vann het kind. Deelname aan de studie van tenminste 150 hoog-risicozwangeren was 
noodzakelijkk om een klinisch relevant verschil van twee punten in gemiddelde Prechtl-
scoree te kunnen aantonen (equivalentie design). De monitoringstrategie werd toege-
wezenn door computeriseerde blok-randomisatie gestratificeerd voor zwangerschaps-
duurr (< 37,37-<42, fe 42 weken). Vierentwintig van de 174 (14%) hoog-risicozwangeren 
diee in aanmerking kwamen voor het onderzoek wezen deelname af. De overige 150 
zwangerenn werden toegedeeld aan monitoring in het ziekenhuis (n=74) en monitoring 
thuiss (n=76). In beide groepen vond één perinataal sterfgeval plaats; in beide gevallen 
wass een relatie met de studie of met de thuismonitoring niet aannemelijk. De Prechtl-
scoree (mediaan 59), het percentage neurologisch optimale kinderen (Prechtl score * 58; 
499 (67%) in de groep die in het ziekenhuis werd gemonitored versus 53 (71%) kinderen 
inn de groep monitoring thuis) en de secundaire uitkomstmaten (de incidentie van com-
plicaties,, interventies tijdens de bevalling, geboortegewicht, zwangerschapsduur bij de 
bevallingg en het percentage moeders en kinderen dat post partum opgenomen werd) 
verschildenn niet significant tussen beide groepen. Er wordt geconcludeerd dat thuis-
monitoringg net zo veilig is als monitoring in het ziekenhuis. De verloskundige en de 
kinduitkomstenn worden niet geschaad als antenatale monitoring in het ziekenhuis zou 
wordenn vervangen door monitoring thuis. 

Dee haalbaarheid van monitoring thuis kan eveneens beoordeeld worden aan de hand 
vann Hoofdstuk 2. Monitoring thuis wordt in hoge mate geaccepteerd: slechts 24 van de 
1744 (14%) in aanmerking komende zwangeren weigerden deelname aan de studie. 
Tweemaall was er een probleem met de transmissie van de geregistreerde hartactiviteit. 
Inn het ene geval had de monitor een technisch defect dat snel kon worden verholpen. 
Inn het andere geval mislukte de datatransmissie omdat de telefoon van de zwangere 
niett naar behoren functioneerde. Professional zorg was 24 uur per dag en 7 dagen per 
weekk beschikbaar (het monitoring team tijdens kantooruren, de dienstdoende gynae-
coloogg buiten kantooruren). De uitwisseling van informatie gebeurde probleemloos. De 
huisartss en eerstelijns verloskundige werden geïnformeerd bij inclusie. Tijdens de 
monitoringg thuis werd alle informatie geregistreerd in een logboek dat beschikbaar was 
voorr eventuele andere zorgverleners. Voor zover bekend hielden de zwangeren groten-
deelss bedrust indien voorgeschreven of geadviseerd. Van de 76 zwangeren die thuis 
gemonitoredd werden, werden er 23 (31%) antenataal opgenomen, meestal vanwege 



eenn verdacht cardiotocogram (n=i6). Alle zwangeren bevielen in het ziekenhuis, uitge-
zonderdd een zwangere toegewezen aan monitoring in het ziekenhuis die thuis beviel in 
dee nacht voor ziekenhuisopname. Er waren geen problemen met het vervoer van de 
zwangerenn van huis naar het ziekenhuis. Er wordt geconcludeerd dat thuismonitoring 
inn de geïndudeerde groep zwangeren haalbaar is. 

Inn Hoofdstuk 3 is de interobserver variabiliteit van de Prechtl-scores onderzocht om de 
equivalentee Prechtl-scores zoals waargenomen in Hoofdstuk 2 te valideren. Onafhan-
kelijkk van elkaar voerden twee getrainde artsen het Prechtl-onderzoek uit bij 21 a terme 
gezondee kinderen. De interclass corretatiecoëfficiënt was 0,31. De kappa voor optimalï-
teitt bedroeg slechts 0,19. Tussen beide artsen bestond een systematisch verschil van 
1,33 punten. Er wordt geconcludeerd dat het optimaliteitsconcept volgens Prechtl welis-
waarr een valide methode is voor het meten van de neonatale gezondheidstoestand, 
dochh dat door variabiliteit tussen artsen slechts verschillen van tenminste twee punten 
inn Prechtl-score als klinisch relevant kunnen worden beschouwd. Een rol bij deze matig 
technischee kwaliteit speelt het feit dat er tussen de (gezonde) kinderen weinig sprei-
dingg was wat betreft uitkomstgegevens. 

Inn Hoofdstuk 4 is de gezondheidstoestand van zwangeren met een verhoogd risico 
onderzochtt zowel antenataal (bij inclusie) als 8 weken na de bevalling. De gezond-
heidstoestandd werd gemeten in termen van generieke (gezondheidsgerelateerde) kwa-
liteitt van leven (RAND SF36 vragenlijst) en 'social support' (Schaal voor positieve en 
negatievee ervaringen). De gezondheidstoestand van deze groep werd vergeleken met 
diee van laag-risicozwangeren en een referentiegroep van Amerikaanse vrouwen 18-44 
jaar.. Antenataal was de gezondheidstoestand -vooral de lichamelijke gezondheid -van 
zowell laag- als hoog-risicozwangeren aanzienlijk lager dan bij Amerikaanse vrouwen; 
waarschijnlijkk heeft een zwangerschap een negatief effect op de gezondheidstoestand. 
Antenataall was zowel de mentale als de lichamelijke gezondheidstoestand van hoog-
risicoo zwangeren minder gunstig dan die van laag-risico zwangeren (p < 0.05). Na de 
bevallingg verbeterde de lichamelijke gezondheid aanzienlijk in alle groepen zwangeren. 
Vergelekenn met laag-risico zwangeren was de mentale gezondheid van hoog-risico-
zwangerenn nog steeds minder gunstig (p < 0.01). In de hoog-risicogroep was de licha-
melijkee gezondheid van zwangeren die thuis gemonitored waren even goed als die van 
zwangerenn die in het ziekenhuis gemonitored waren. Echter de mentale gezondheid 
wass steeds iets gunstiger bij de zwangeren die gemonitored waren in het ziekenhuis. 
Mogelijkk komt dit door een 'response shift'. De zwangeren die gemonitored waren in 
hett ziekenhuis ervaren hun gezondheidstoestand tijdens opname mogelijk ernstiger. 
Dientengevolgee kan een verhoogde mentale gezondheid gemeten worden, omdat zij 
zichh postpartum beter voelen vergeleken met hun antenatale situatie. Een andere 
redenn kan zijn dat de zwangeren die in het ziekenhuis gemonitored waren meer gerust-
gesteldd waren over hun verhoogde risico vergeleken met vrouwen die thuis waren 
gemonitored.. In ieder geval blijkt dat de mentale gezondheid zich minder snel herstelt 
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dann de lichamelijke gezondheid. Wij concluderen dat de gezondheidsuitkomst van de 
zwangeree niet substantieel negatief zal worden beïnvloed als zwangeren thuis in plaats 
vann in het ziekenhuis gemonitored worden. 

Dee doelmatigheid (kosten-effectiviteit) van thuismonitoring is onderzocht in Hoofdstuk 
5.. Aangezien noch de neonatale gezondheidstoestand noch de gezondheidstoestand 
vann de zwangere verschilt tussen monitoring thuis en monitoring in het ziekenhuis, is 
dee economische uitkomst gelijk aan het kostenverschil tussen beide strategieën. De 
medianee duur van de antenatale periode bedroeg voor beide strategieën 8,0 dagen. In 
gevall van monitoring in het ziekenhuis werden 14 zwangeren antenataal ontslagen en 
laterr weer opgenomen bij het begin van de bevalling. In geval van thuismonitoring wer-
denn 24 zwangeren antenataal opgenomen voor intensieve controle. Zeven van de 24 
zwangerenn werden tevens antenataal ontslagen naarde thuismonitoring. Daardoor ver-
blevenn zwangeren die in het ziekenhuis werden gemonitored gemiddeld 9,3 dagen in 
hett ziekenhuis en 2,9 dagen thuis. Zwangeren die thuis werden gemonitored daarente-
genn verbleven gemiddeld 1,9 dagen in het ziekenhuis en 9,3 dagen thuis. De gemid-
deldee (SD) kosten in de antenatale periode bedroegen $3558 ($2841) per zwangere in 
gevall van ziekenhuismonitoring en $1521 ($1459) per zwangere in geval van thuis-
monitoring,, oftewel een kostenverschil van $2037 per zwangere ten gunste van thuis-
monitoringg (p < 0.001). De verlaging van de kosten in de antenatale periode bleek niet 
tete worden afgewenteld op de kosten van de bevalling of de postnatale fase. Monitoring 
thuiss is dus niet alleen veilig maar ook de-medicaliserend en economisch doelmatig 
aangezienn de kosten worden gehalveerd. Maatschappelijk gezien wordt monitoring 
thuiss dus geprefereerd boven monitoring in het ziekenhuis. 

Inn Hoofdstuk 6 zijn de gevolgen van monitoring thuis respectievelijk in het ziekenhuis 
voorr de belangrijkste mantelzorger onderzocht. De belasting voor de belangrijkste 
mantelzorgerr ('family burden') werd gemeten met een ad-hocc vragenlijst in termen van 
veranderingenn in huishoudelijke activiteiten en aandacht, ongerustheid, de opstelling 
vann professionele hulpverleners, de gezondheidstoestand van de mantelzorger, het 
effectt op het leven van de mantelzorger en de gevolgen voor kinderen. 'Family burden' 
inn een groep van laag-risicozwangeren diende als referentie. De psychometrische 
eigenschappenn van de vragenlijst waren aanvaardbaar (Cronbach's a = 0,87). De man-
telzorgerss van de laag-risicozwangeren hadden een betere gezondheidstoestand, zij 
maaktenn zich minder zorgen, en zij ervaarden de opstelling van de professionele hulp-
verlenerss als minder belastend vergeleken met de mantelzorgers van hoog-risicozwan-
geren.. Binnen de hoog-risicogroep werden geen verschillen gevonden tussen de man-
telzorgerss van zwangeren die thuis respectievelijk in het ziekenhuis gemonitored 
werden.. Na correctie voor determinanten bleken de mantelzorgers van zwangeren die 
inn het ziekenhuis gemonitored werden een iets minder gunstige gezondheid te hebben, 
enn zij rapporteerden een grotere belasting op kinderen. Er wordt ingegaan op de bete-
keniss van 'family burden' en 'family rewards' voor de individuele en maatschappelijke 



besluitvorming.. Wij concluderen dat de family burden bij monitoring thuis niet groter is 
dann de family burden in geval van monitoring in het ziekenhuis. 

Nadatt op basis vann de Hoofdstukken 5 en 6thuismonitoring als algemeen maatschap-
pelijkk te prefereren modaliteit is vastgesteld, wordt in Hoofdstuk 7 de relevantie van 
individualiseringg van de keuze voor één van beide modaliteiten geëvalueerd. Er zou 
immerss een discrepantie kunnen bestaan tussen de maatschappelijke wenselijkheid en 
dee persoonlijke voorkeuren van zwangeren. Circa 8 weken na de bevalling werden de 
vrouwenn uit beide groepen gevraagd om zowel een waardering te geven aan de bij ran-
domisatiee toegewezen (dwz. de feitelijk ervaren) monitoringstrategie, als aan de niet 
toegewezenn strategie (0-10 visueel analoge schaal). Beide groepen waardeerden moni-
toringg thuis gemiddeld hoger dan monitoring in het ziekenhuis (7,9 vs. 4,7 in de groep 
diee thuis was gemonitored en 7,1 vs. 6,2 in de groep in die in het ziekenhuis was gemo-
nitored).. De waardering voor monitoring thuis verschilde niet tussen beide groepen 
(7.99 vs. 7,1). Echter monitoring in het ziekenhuis werd lager gewaardeerd door de zwan-
gerenn die thuis gemonitored waren (4,7 vs. 6,2, p=o.02). Van de vrouwen had 67% een 
voorkeurr voor monitoring thuis, 28% prefereerde monitoring in het ziekenhuis en 5% 
wass indifferent. Hoewel de meerderheid monitoring thuis prefereerde en zwangeren die 
thuiss gemonitored zijn geweest een sterkere voorkeur voor die strategie hadden, is het 
waarschijnlijkk dat deze uitkomsten beïnvloed zijn door selectieve studiedeelname (een 
over-vertegenwoordigingg van vrouwen die monitoring thuis prefereren), selectieve 
responss (relatief meer vrouwen aan wie monitoring thuis was toegewezen), en een 
asymmetrischee behandelervaring (elke vrouw heeft slechts een van beide mogelijkhe-
denn meegemaakt). De aanzienlijke variabiliteit in individueel toegekende waarderingen 
wijstt op de relevantie van individuele besluitvorming. Het design van de klinische stu-
diee is mede verantwoordelijk voor de vertekende waarderingen omdat selectieve stu-
diedeelnamee en asymmetrische behandelervaring kenmerkend zijn voor klinisch geran-
domiseerdd onderzoek waarin patiënten a priori preferenties hebben en waarbij de 
strategiee van hun (a priori) voorkeur alleen verkregen kan worden door studiedeel-
name. . 

Inn Hoofdstuk 8 wordt ingegaan op het bestaan, de betekenis en de meetbaarheid van 
'niet-gezondheids'-gerelateerdee uitkomsten. In Hoofdstuk 7 is getoond dat vrouwen 
(sterke)) voorkeuren hebben voor monitoring thuis dan wel voor monitoring in het zie-
kenhuis,, ondanks het feit dat de gezondheidsuitkomsten voor zwangere en kind niet 
verschillen.. De voorkeuren moeten dus gebaseerd zijn op andere dan gezondheidsuit-
komsten:: zogenaamde 'proces'-utiliteiten. 'Proces'-utiliteiten worden gewoonlijk niet 
meegenomenn in kosten-effectiviteitsonderzoek of klinisch evaluatieonderzoek; toch 
zijnn zij van belang in de actuele besluitvorming. Theoretisch gezien is er geen reden om 
ditt type effecten uit te sluiten. Naast het meten van 'proces'-utiliteiten wordt ingegaan 
opp de vraag hoe zij kunnen worden geïncorporeerd in kosten-effectiviteitsonderzoek. 
Indienn zij op één noemer worden gebracht met de kosten, dan moeten ze gemeten 
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(gewaardeerd)) worden in termen van geld. Indien zij echter op één noemer worden 
gebrachtt met de gezondheidsuitkomst(en), dan moeten ze gemeten (gewaardeerd) 
wordenn in termen van de gezondheidsuitkomst(en). Beide mogelijkheden zijn empi-
rischh onderzocht in de Hoofdstukken 9 en 10. 

Inn Hoofdstuk 9 is de waardering van de 'proces'-utiliteiten verbonden met de individu-
eell geprefereerde monitoringstrategie, gemeten met de 'willingness to pay'(WTP)-
methode.. Allereerst is aan hoog-risicozwangeren en laag-risicozwangeren gevraagd 
welkee strategie - monitoring thuis of in het ziekenhuis - zij zouden kiezen. Vervolgens 
werdd hen gevraagd 27 afwegingen te beoordelen: de geprefereerde strategie inclusief 
eenn bepaalde financiële betaling (stapsgewijs verhoogd van f 10 tot f 2125) dan wet de 
aanvankelijkk niet-geprefereerde strategie zonder betaling. Bij elke afweging werd de 
vrouwenn gevraagd de geprefereerde strategie te kiezen (thuis, in het ziekenhuis, of 
indifferent)) en de sterkte van de voorkeur (beslist, waarschijnlijk, misschien). Zonder 
betalingg koos 67% van de vrouwen die deelnamen voor monitoring thuis maar de vrou-
wenn die a priori monitoring in het ziekenhuis verkozen hadden sterkere voorkeuren (p 
<< 0.01). Nadat de betaling stapsgewijs was verhoogd tot f 2125, koos 50% van de vrou-
wenn die aanvankelijk monitoring in het ziekenhuis prefereerden voor monitoring thuis. 
Bijj de vrouwen die aanvankelijk monitoring thuis prefereerden, verschoof de preferen-
tiee in 82% van de gevallen (p < 0.01). Bijgevolg was de mediane WTP veel hoger onder 
vrouwenn die monitoring in het ziekenhuis prefereerden (f1472 vs. ƒ 283). Twee conclu-
siess kunnen worden getrokken. Ten eerste, de meerderheid van de zwangeren prefe-
reertt monitoring thuis doch de minderheid van zwangeren met een voorkeur voor moni-
toringg in het ziekenhuis heeft sterkere preferenties en een aanzienlijk hogere WTP. 
Afgezienn van de kosten ondersteunt deze bevinding een 'flexibele' geïndividualiseerde 
richtlijnrichtlijn voor antenatale monitoring waarbij zwangeren zelfde geprefereerde methode 
kunnenn aangeven. Ten tweede wijzen de consistente uitkomsten van dit onderzoek op 
hett bestaan van 'niet-gezondheids'-gerelateerde uitkomsten, die kunnen worden 
gemeten,, en die voor zwangeren in de praktijk een belangrijke overweging in de besluit-
vormingg vormen (evenals bij de keuze tussen bevalling thuis of in het ziekenhuis). 

Eenn ten opzichte van Hoofdstuk 9 alternatieve benadering voor het meten van 'niet-ge-
zondheids'-gerelateerdee uitkomsten is toegepast in Hoofdstuk 10. Allereerst is aan 
hoog-risicozwangerenn en laag-risicozwangeren opnieuw gevraagd aan te geven welk 
typee monitoring zij prefereren, aangenomen dat de kans op een tijdelijke ongunstige uit-
komstt voor het kind 16% bedraagt, gelijk voor beide monitoringstrategieën. Vervolgens 
werdd hen gevraagd een reeks afwegingen te maken: de geprefereerde strategie tegen 
eenn verhoogde (> 16%) kans op een tijdelijke ongunstige uitkomst voor het kind (staps-
gewijss verhoogd van 17% tot 24%) versus de aanvankelijk niet-geprefereerde strategie 
tegenn de 'basis'-kans van 16%. Ook nu werd de zwangeren gevraagd de geprefereerde 
strategiee en de sterkte van hun voorkeur aan te geven. Van de deelnemende zwangeren 
prefereerdee 59% monitoring thuis. Ook nu waren de preferenties sterker als monitoring 



inn het ziekenhuis werd geprefereerd. Nadat de kans op een ongunstige kinduitkomst 
wass verhoogd, was slechts 28% van de zwangeren die monitoring in het ziekenhuis pre-
fereerdenn bereid om monitoring thuis te accepteren. Van de zwangeren die monitoring 
thuiss prefereerden bleek 65% bereid om gemonitored te worden in het ziekenhuis. Bij-
gevolgg was het mediane geaccepteerde risico op een ongunstige kinduitkomst hoger in 
dee groep met een voorkeur voor monitoring in het ziekenhuis (24% vs. 20%). Deze asym-
metriee in antwoordgedrag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door asymmetrische risico-
perceptiee en/of door psychologische verschillen tussen zwangeren die monitoring thuis 
dann wel in het ziekenhuis prefereren. Hoewel de zwangeren in beide groepen risico-
averss zijn, zijn de meeste bereid een tijdelijk ongunstig gezondheidseffect te accepteren, 
dochh de mate waarin verschilt aanzienlijk tussen de groepen. Er wordt geconcludeerd 
datt de fundamenteel verschillende percepties ten aanzien van de afweging 'veiligheid 
vann de ziekenhuisomgeving' en 'voordelen van de thuisomgeving' de individualisering 
vann het beleid ten aanzien van antenatale foetale monitoring ondersteunen. 

Opp grond van het verrichte onderzoek wordt geconcludeerd dat antenatale foetale 
monitoringg thuis voor een omschreven groep zwangeren met verhoogd risico organisa-
torischh haalbaar is, veilig is in termen van neonatale gezondheidsuitkomst - waar-
schijnlijkk eveneens in termen van de maternale gezondheidstoestand - , in economische 
zinn doelmatig is, en geprefereerd wordt door de meerderheid van de zwangeren. Des-
ondankss zal een aanzienlijke minderheid van de zwangeren (30% tot 40%) een voor-
keurr hebben voor monitoring in het ziekenhuis, waarschijnlijk vanwege de subjectief 
ervarenn veiligheid. De implementatie van antenatale foetale monitoring thuis in het ver-
loskundigee systeem kan worden aanbevolen. Overeenkomstig de vrije keuze van thuis-
bevallingg of poliklinische bevalling in geval van een taag-risicozwangerschap, kan indi-
vidualiseringg van het monitoringbeleid, al dan niet met een eigen betaling, worden 
overwogen. . 

Inn meer algemene zin blijkt 'gedeïnstitutionaliseerde' of transmurale zorg, ondanks 
hett grote aantal verschillende concepten en effecten, goed te evalueren vanuit een 
economischh perspectief. Centraal staat een conditionele onderzoeksopzet waarbij eerst 
dee gezondheidsuitkomsten en de kosten-effectiviteit bepaald worden, gevolgd door 
eenn evaluatie van de 'niet-gezondheidsgerelateerde' uitkomsten of'proces'-utiliteiten. 
Dee preferenties van patiënten/cliënten moeten bij voorkeur gemeten worden omdat zij 
aangevenn in hoeverre een algemene, maatschappelijke voorkeur ook door de beoogde 
patiëntengroepp gedragen wordt en andersom. Methodes vanuit het meten van gezond-
heidstoestandenn (health status measurement) kunnen hierbij behulpzaam zijn. Uit de 
conditionelee opzet volgt een gefaseerde aanpak van verschillende vraagstellingen 
waarbijj de uitkomsten van een eerdere fase input zijn voor de volgende fase. Evenmin 
iss het raadzaam om op basis van de gewenste uitkomsten met de implementatie te 
beginnenn voordat alle feitelijke informatie beschikbaar is. Op grond van het onderha-
vigee onderzoek kan gesteld worden dat monitoring thuis kan bijdragen tot versterking 
vann het verloskundige zorgsysteem, mits implementatie ondersteunt wordt. 


