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Wereldwijd is het sterftecijfer onder zuigelingen en moeders de afgelopen eeuw aanzienlijk 

afgenomen, maar de ongelijkheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden in 

gezondheid van zuigelingen en moeders bestaat nog steeds. De daling van het sterftecijfer 

onder zuigelingen en moeders wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren; 

zoals de levensstandaard, de kwaliteit van de medische diensten, de aanwezigheid van 

pathogenen in de omgeving en culturele normen. In het bijzonder bleek een daling van de 

zuigelingen- en moedersterfte nauw verband te houden met de internationale trend van 

verbetering van de zuigelingen- en moederzorg. Het bestuderen van de geschiedenis van 

bevalling en verloskunde kan helpen begrijpen hoe de menselijke reproductie in de loop 

van tijd minder riskant werd en kan bijdragen aan de geboorteprogramma's in sommige 

ontwikkelingslanden. 

Dit proefschrift richt zich op de transformatie van bevallingspraktijken en de 

effecten ervan op de sterftecijfers tijdens Republikeins China (1912-1949). De eerste helft 

van de twintigste eeuw in China werd gekenmerkt door een reeks sociaaleconomische en 

culturele hervormingen die het leven van gewone mensen aanzienlijk veranderden. Hoewel 

onderbroken door oorlogen en economische omwentelingen, was de verloskundige 

hervorming, met name de introductie van verloskunde-nieuwe stijl, zinvol omdat het een 

gestandaardiseerde verloskundige dienst promootte en afdwong (bestaande uit prenatale en 

postnatale zorg, plus een meer hygiënische bevalling) die risico's van de bevalling 

verkleinde en leidde tot de oprichting van diverse instellingen voor baby- en moederzorg. 

Bovendien bevorderde het een groot aantal opgeleide verloskundigen en verspreidde zo via 

onderwijs en propaganda de wenselijkheid van het gebruik van nieuwe geboortemethoden. 

Deze werden de hoeksteen van de grondiger hervorming van de verloskunde in het 

socialistische China in de tweede helft van de twintigste eeuw. 

Eerdere studies hebben de invloed van medische missionarissen en westerse 

geneeskunde, de institutionele constructie van zuigelingen- en moederzorg en de koppeling 

tussen de implementatie van verloskunde-nieuwe stijl en de modernisering van de staat 

uitgebreid geanalyseerd. De meeste studies concentreren zich op het transformatieproces 

vóór het uitbreken van de Chinees-Japanse oorlog (1937-1945) en erkennen de 

gezondheidsvoordelen voor moeders en zuigelingen. Echter, beperkt door bronnen, hebben 

ze de praktijk van verloskunde-nieuwe stijl in de jaren 1940 niet in detail onderzocht, noch 

hebben ze uitgewerkt hoe "gemoderniseerde" verloskundige diensten bijdroeg aan 

verlaging van sterfte bij pasgeborenen, zuigelingen en moeders. Daarom behandelt dit 

proefschrift twee vragen: 1) Hoe begon en veranderde de transformatie van 

bevallingspraktijken in de Republikeinse periode (hoofdstukken 3 en 4)? 2) Wat waren de 

gevolgen van de implementatie van verloskunde-nieuwe stijl in deze periode, wat betreft 

sterftecijfers bij pasgeborenen, zuigelingen en moeders (hoofdstukken 5 en 6)? 

Het proefschrift toont hoe bevallingspraktijken in de negentiende eeuw werden 

beïnvloed door activiteiten van missionarissen en in de twintigste eeuw door 

gezondheidsinitiatieven van de staat, en hoe verloskundigen-nieuwe stijl door het hele land 



Nederlandse Samenvatting 

219 

 

werden verspreid door gezondheidsinstellingen en -programma's. Hoewel de oprichting van 

gouvernementele gezondheidsinstellingen een essentiële stap was voor de modernisering 

van de staat, was de praktische uitvoering van verloskunde-nieuwe stijl vrij beperkt en 

onevenwichtig vanuit een kwantitatief perspectief. Van de negentiende tot het begin van de 

twintigste eeuw genoten slechts een klein aantal vrouwen in China verloskundige diensten 

van artsen of verloskundigen met een bepaalde opleiding. De dekking van opgeleide 

verloskundigen – verloskundigen- nieuwe stijl - kon in 1938 ten minste 2,5% van alle 

normale geboorten in China bereiken en dit bleef in 1949 bescheiden tot 4,7%. Maar onder 

de kleine groep geboorten die door gekwalificeerde verloskundigen werden behandeld, 

vonden de meeste plaats in de rijkere of politiek belangrijke provincies, en vooral onder 

vrouwen uit de hogere en middenklasse in stedelijke gebieden. Dit betekent dat de meeste 

vrouwen, vooral degenen die op het platteland en in afgelegen gebieden wonen, eind jaren 

veertig nog afhankelijk waren van traditionele middelen voor het krijgen van kinderen. 

De bestaande literatuur bestede niet expliciet aandacht aan de voortgaande 

verspreiding van verloskunde-nieuwe stijl in China tijdens en na de Chinees-Japanse 

oorlog. Dit proefschrift stelt dat het verloskundig werk in de jaren 1940 cruciaal was, omdat 

het de verspreiding en het gebruik van verloskundigen-nieuwe stijl op grotere schaal 

stimuleerde, en een belangrijke basis legde voor infrastructuur en personeel voor het 

tijdperk na 1949. Officiële documenten, ziekenhuisdossiers en andere bronnen uit de jaren 

veertig laten zien dat er in het hele land een voortgaande verspreiding is van verloskunde-

nieuwe stijl, en dat positieve effecten op de overlevingskansen van moeders en zuigelingen 

steeds meer merkbaar waren. De Chinees-Japanse oorlog verstoorde het overheidswerk 

voor een groot deel, maar het bood ook een kans voor het westelijke deel van het land om 

zijn gezondheidswerk te organiseren en te versterken, met de hulp van vooraanstaande 

medische professionals die de bezette gebieden waren ontvlucht. Tegelijkertijd 

organiseerde de communistische regering ook campagnes en programma's om 

geboortepersoneel op te leiden in gebieden die onder haar controle stonden, met de nadruk 

op plattelandsvrouwen. Tijdens de burgeroorlog heeft steun van internationale organisaties 

zoals de Relief and Rehabilitation Administration van de Verenigde Naties een enorme 

bijdrage geleverd door medische faciliteiten, geneesmiddelen en gezondheidswerkers te 

leveren aan zowel door nationalisten als communisten gecontroleerde gebieden en door te 

helpen bij het opleiden van gezondheidspersoneel in verschillende specialisaties. 

De empirische bevindingen van dit proefschrift bevestigen het argument van eerdere 

studies dat verloskunde-nieuwe stijl in het Republikeinse China bevorderlijk was voor de 

gezondheid van zuigelingen en moeders. De casestudy van Peking van 1926 tot 1937 laat 

zien dat zowel de zuigelingen- als moedersterfte in het eerste gezondheidsdistrict van 

Peking daalde naarmate het aantal opgeleide geboortepersoneel in de gemeenschap toenam. 

Het impliceert dat getrainde kraamverzorgenden, of het nu artsen zijn, verloskundigen-

nieuwe stijl of traditionele verloskundigen, significant betere geboortecijfers behaalden dan 

ongetrainde verzorgers. De betere prestaties van deze getrainde begeleiders waren 

voornamelijk het gevolg van hun vermogen om hygiënische procedures te volgen, en zo 

potentieel dodelijke infecties te voorkomen. Interessanter is dat het aantoont dat traditionele 

verloskundigen bekwaam genoeg waren om neonatale sterfte te voorkomen, zoals artsen of 
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verloskundigen-nieuwe stijl zouden kunnen doen, als ze goed waren opgeleid en onder 

toezicht stonden. Desalniettemin waren er geen positieve effecten van de verloskundige 

hervorming in de nabijgelegen plattelandsgemeenschap. 

De casus van Sichuan en de vergelijkende analyse van de neonatale en maternale 

sterfte in hoofdstuk 6 bevestigen verder dat thuisbevalling door een getrainde 

kraamverzorgende in de jaren dertig en veertig veiliger was dan die door een ongetrainde 

begeleider. De ratio's van neonatale en maternale sterfte in verband met getrainde 

kraamverzorgenden waren in deze periode waarschijnlijk respectievelijk rond de 35-45 ‰ 

en 2,5-4,5 ‰. Deze waren duidelijk lager dan de geschatte gemiddelde ratio’s eind jaren 

veertig: 91,6 ‰ (NMR) en 15 ‰ (MMR). De resultaten illustreren de demografische 

effecten van verloskunde-nieuwe stijl in Republikeins China, die over het hoofd zijn gezien 

door de bestaande literatuur. Ze ondersteunen ook het argument dat medische en sociale 

interventies een rol speelden bij de sterftedaling in de twintigste eeuw. 

De vergelijking van de moedersterfte in Parijs, Amsterdam en Peking in de eerste 

helft van de twintigste eeuw plaatst de staat van verloskunde en de gezondheid van moeders 

in China in een internationale context. De bevindingen laten een scherp contrast zien in het 

aanbieden van getrainde verloskundige diensten tussen de bovengenoemde oostelijke en 

westerse metropolen. Pas in het begin van de jaren vijftig haalde de dekking van 

gekwalificeerde kraamzorg in Peking zijn Europese tegenhangers in en daalde de MMR tot 

het niveau dat Parijs en Amsterdam enkele decennia daarvoor hadden bereikt. Bovendien 

kan het hogere niveau van MMR in Peking gedeeltelijk worden toegeschreven aan het 

hogere vruchtbaarheidscijfer in deze periode, aangezien een groter percentage Chinese 

vrouwen werd opgezadeld met extra risico's in verband met het hoge aantal 

zwangerschappen en bevallingen. 

Al met al toont dit proefschrift dat moeder en kind in aanraking met getrainde 

medische praktijken beduidend betere kansen hadden, en voorts toont deze studie hoe in de 

negentiende en vroeg-twintigste eeuw een gestandaardiseerd pakket verloskundige diensten 

tot stand kwam en werd verspreid in China. De empirische bevindingen stellen vast dat 

deze veranderingen effectief waren bij het voorkomen van infectie gerelateerde ziekten 

tijdens zwangerschap en bevalling en daarom bevorderlijk waren voor het verminderen van 

neonatale en maternale sterftecijfers. De Republikeinse inspanningen leverden de 

communistische regering waardevolle ervaring op om de volksgezondheid en verloskunde 

in nieuwe stijl verder te benadrukken en om strengere programma's voor reproductieve 

gezondheid uit te rollen in stedelijke en landelijke gebieden in het socialistische China. 
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