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Samenvatting 
 
De verloskundigen van de Stichting Verloskundige Stadspraktijk in de stad Groningen (VSP) 

willen inzicht krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van de cliënten. De VSP wil haar 

zorg- en dienstverlening verbeteren en uitbreiden, afgestemd op de wensen en behoeften van de 

cliënten. Daarnaast is de VSP geïnteresseerd in de ervaringen, wensen en behoeften van 

vrouwen die in het verleden een spontane abortus hebben gehad en vrouwen die in het verleden 

een negatieve seksuele ervaring hebben meegemaakt. 

De VSP gebruikt het model Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg (het INK-model) om de 

kwaliteit van de praktijk te waarborgen en te optimaliseren. Een onderdeel van dit model is de 

waardering van een organisatie door cliënten. Binnen het INK-model passen de resultaten van 

het onderhavige onderzoek.  

Met behulp van focusgroepsgesprekken zijn de ervaringen, wensen en behoeften van de cliënten 

onderzocht. Vrouwen die in het verleden een spontane abortus of negatieve seksuele ervaring 

hebben meegemaakt zijn individueel geïnterviewd. 

Focusgroepsgesprekken 

Bij focusgroepsgesprekken gaat het om een vorm van groepsgesprekken, waarbij de 

gespreksleider, een aantal van vijf tot twaalf personen, in een bepaalde ruimte aanwezig, 

stimuleert om diepgaand met elkaar van gedachten te wisselen over een specifiek onderwerp 

gedurende één tot twee uur. In totaal zijn zes focusgroepsgesprekken georganiseerd en namen 

41 cliënten van de VSP hieraan deel.  

Bij de focusgroepsgesprekken werd gebruik gemaakt van een topiclijst. Een aantal topics werd 

vooraf door de coördinator opgesteld, namelijk duur van de begeleiding door de VSP na de 

bevalling, prenatale screening, preconceptioneel advies, (keuzeondersteunend) 

informatieverstrekking, diensten en zorg en pijnbestrijding. Over deze onderwerpen wilde de 

coördinator weten wat de ervaringen, wensen en behoeften van de cliënten zijn. Daarnaast 

kaartten de deelnemers zelf de volgende onderwerpen aan: begeleiding door meerdere 

verloskundigen tijdens de zwangerschap, bejegening, accommodatie en locatie van de VSP en 

het aantal echo’s per cliënt.  

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de VSP. Men vindt het contact met de 

verloskundigen over het geheel genomen prettig. Over de begeleiding tijdens de bevalling zijn 

bijna alle cliënten uitermate tevreden. De cliënten noemden een aantal punten dat de praktijk kan 

verbeteren of ontwikkelen. De cliënten vinden dat de consulten te veel gericht zijn op de 

medische kant van een zwangerschap. Men wil een consult waarin meer ruimte is voor 

persoonlijke aandacht en persoonlijke beleving. De cliënten die voor de eerste keer zwanger zijn 

willen meer mondelinge informatie van de verloskundige bijvoorbeeld over borstvoeding en 
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bevalling. Daarnaast wensen zowel vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn als vrouwen 

die al eerder bevallen zijn meer keuzeondersteunende informatie en begeleiding bij het maken 

van keuzes (bijvoorbeeld over de keuze wel of geen prenatale screening). Over het geheel 

genomen wil de cliënt zorg en begeleiding toegespitst op de persoonlijke wensen en behoeften 

ontvangen.  

Om in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënten zal de praktijk meer tijd per cliënt 

moeten besteden. De extra tijd is voor persoonlijke aandacht, informatieverstrekking, 

keuzeondersteunende informatie en begeleiding. Daarnaast dient de praktijk de mogelijkheid van 

een nacontrole zes weken na de bevalling meer te benadrukken. Het verbeteren van 

informatieverstrekking en keuzeondersteunende informatie en begeleiding is mogelijk door het 

ontwikkelen van een informatieschema en door een inloopspreekuur te organiseren.  

Individuele interviews 

In totaal zijn acht vrouwen die een spontane abortus in het verleden hebben meegemaakt 

individueel geïnterviewd. De interviews waren ongestructureerd en hadden betrekking op de 

periode tijdens en na de spontane abortus en de periode tijdens de volgende zwangerschap. Per 

periode wilde de VSP weten wat hun ervaringen, wensen en behoeften zijn. Er is één cliënt 

geïnterviewd die in het verleden een negatieve seksuele ervaring heeft gehad. Dit interview is 

verder niet in het onderzoek meegenomen.  

De geïnterviewde vrouwen waren tevreden over de begeleiding door de VSP tijdens de spontane 

abortus. Zij hadden de spontane abortus verwerkt door er veel met familie en vrienden over te 

praten. Voor de verwerking hadden ze geen behoefte aan begeleiding van de VSP. Bij een 

nieuwe zwangerschap wil de cliënt meer persoonlijke aandacht. De cliënt is in de eerste periode 

van de zwangerschap onzeker en heeft angstgevoelens. Door de spontane abortus heeft de 

cliënt in de eerste periode van de zwangerschap behoefte aan meer controlemomenten. De cliënt 

wenst zorg- en dienstverlening te ontvangen die aansluit bij haar wensen en behoeften.  

Voor vrouwen die een spontane abortus hebben meegemaakt kan een specifiek 

begeleidingstraject ontwikkeld worden. Dit traject zou moeten lopen vanaf het moment van de 

spontane abortus tot en met een volgende zwangerschap. In een vervolgonderzoek zou 

onderzocht moeten worden hoe een dergelijk traject, gericht op de wensen en behoeften van de 

cliënt, er exact uit zou moeten zien. Uit de interviews blijkt in ieder geval dat de cliënt behoefte 

heeft aan de mogelijkheid van een afsluitend consult met een verloskundige enkele weken na de 

spontane abortus. In het consult verstrekt de verloskundige informatie over bijvoorbeeld 

praktische zaken en kan de cliënt tevens vragen stellen. Als de cliënt opnieuw zwanger is, wil zij 

meer persoonlijke aandacht van de verloskundige en meer controlemomenten tijdens de 

zwangerschap. In de eerste maanden wil de cliënt frequenter consulten en echo’s. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Introductie onderzoek 

 

De verloskundigen van de Stichting Verloskundige Stadspraktijk in de stad Groningen (VSP) 

begeleiden cliënten tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Zij willen inzicht 

krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van hun cliënten. Op grond van deze ervaringen 

willen de aan de praktijk verbonden verloskundigen weten hoe zij het beste kunnen inspelen op 

de wensen en behoeften van de cliënten en welke (nieuwe) diensten en producten aansluiten bij 

de wensen van de cliënten. Daarnaast willen de verloskundigen weten welke onderdelen van de 

praktijk de cliënten positief dan wel negatief ervaren, zodat een goed beeld ontstaat van de 

sterke en zwakke punten van de praktijk.  

De verloskundigen van de VSP streven ernaar voortdurend de kwaliteit van hun werk te 

waarborgen en te optimaliseren. De VSP bepaalt haar strategie vanuit een viertal beleidspunten, 

te weten ‘het model Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg (het INK-model)’, ‘zorgvernieuwing’, 

‘concurrentie’ en ‘actieve houding’. De resultaten van het onderhavige onderzoek zijn toe te 

passen op alle vier de beleidspunten.  

Het INK-model [1]; Om de bedrijfsvoering te optimaliseren maakt de praktijk gebruik van het INK-

model. Dit kwaliteitsinstrument heeft tot doel integrale kwaliteit te waarborgen en de zorg continu 

te verbeteren. Het model bevat een aantal organisatie- en resultaatgebieden. De waardering door 

cliënten valt onder het onderdeel ‘resultaatgebieden’ [1]. Het onderhavige onderzoek brengt in 

beeld hoe de cliënten de kwaliteit van de VSP beoordelen en in hoeverre de praktijk voldoet aan 

de wensen van de cliënten.  

Zorgvernieuwing; De VSP wil een bijdrage leveren aan zorgvernieuwing binnen de 

verloskundigenpraktijken. Naast beleidsbepaling vanuit het perspectief van de coördinator en het 

bestuur wil de VSP haar stappen baseren op de behoeften, wensen en ideeën van de cliënten.  

Concurrentie; De cliënt heeft keuzevrijheid en hoeft niet te kiezen voor de VSP. Dit betekent dat 

de praktijk steeds wordt gedwongen om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren 

teneinde zich op die manier te profileren ten opzichte van andere praktijken. Vandaar dat de 

motivatie om zich te onderscheiden van andere praktijken bij de VSP groot is, onder andere door 

continu onderzoek te doen naar de ervaringen en meningen van de cliënten.  

Actieve houding; De praktijk streeft naar een anticiperend beleid. Vroegtijdige signalering en 

continue (beleids)ontwikkeling zijn onderdelen hiervan. Op deze manier blijft de praktijk in 

beweging en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de verloskundige zorg. Het onderhavige 

onderzoek signaleert de behoeften en wensen van cliënten met als doel te komen tot verdere 

(beleids)ontwikkeling.    
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1.2 Vraagstelling 

 

Zoals aangegeven is de VSP geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van haar cliënten met 

het doel nieuwe producten, diensten en beleid te ontwikkelen. Op die manier kan de VSP zich 

onderscheiden van andere praktijken en inspelen op de behoeften van de huidige generatie 

cliënten.  

Daarnaast is men er in geïnteresseerd of vrouwen die in het verleden een spontane abortus 

hebben meegemaakt en vrouwen die een negatieve seksuele ervaring hebben gehad specifieke 

wensen en behoeften hebben. 

Hiertoe is de volgende, algemene onderzoeksvraag geformuleerd. 

Hoe kan de Verloskundige Stadspraktijk, vanuit cliëntperspectief, idealiter gezien vormgeven aan 

de zorg en diensten voor cliënten?   

  

Uit deze algemene onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid:   

1. Wat is het huidige aanbod van diensten en zorg aan de cliënten van de Verloskundige    

    Stadspraktijk? 

2. Wat zouden cliënten, idealiter gezien, wensen naast of ter vervanging van de   

    huidige zorg en diensten van de Verloskundige Stadspraktijk?  

3. Wat zouden cliënten met een spontane abortus en/of een negatieve seksuele 

ervaring(en) in  

    het verleden, idealiter gezien, wensen naast of ter vervanging van de huidige zorg en   

    diensten van de Verloskundige Stadspraktijk?  

4. Met welke ideeën, visies, of mogelijkheden zou de verloskundige zorg van de 

    Verloskundige Stadspraktijk verbeterd kunnen worden? 

Om te onderzoeken wat de ervaringen en de wensen van de cliënten zijn, is gebruik gemaakt van 

focusgroepsgesprekken. Daarnaast zijn met behulp van individuele interviews de ervaringen, 

wensen en behoeften van vrouwen met een spontane abortus en/of negatieve seksuele ervaring 

in kaart gebracht.  

Voor dit onderzoek is samengewerkt met het RPCP (SPC Groningen)1. Het RPCP (SPC 

Groningen) behartigt de belangen van patiënten/consumenten. Deze organisatie stelt cliënten in 

staat om hun individuele en collectieve belangen optimaal te behartigen. De ervaring en 

deskundigheid vanuit het RPCP (SPC Groningen) op dit gebied sluit goed aan bij dit onderzoek. 

Mevrouw drs. T. Pinkster van het RPCP (SPC Groningen) heeft bij de voorbereiding, de 

uitvoering en de analyse van de focusgroepsgesprekken een belangrijke rol gespeeld. 
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1 

Regionaal Patiënten/Consumenten Platform (RPCP), Samenwerkende Patiënten/Consumentenorganisaties Groningen    

   (SCP Groningen) 

1.3 Opzet rapport 

 

In het tweede hoofdstuk zal de VSP worden beschreven, waarbij ook de doelstelling en de inhoud 

van de zorgverlening worden weergegeven. In het derde hoofdstuk komen de werving en de 

selectie van cliënten en de dataverzameling aan de orde. Hoofdstuk vier geeft de resultaten van 

de focusgroepsgesprekken en de individuele interviews weer. In het laatste hoofdstuk zullen de 

resultaten tegen de achtergrond van de vraagstelling besproken worden, waarna de 

aanbevelingen volgen.  
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Hoofdstuk 2 Verloskundige Stadspraktijk 
 

In dit hoofdstuk wordt de VSP beschreven. In paragraaf 2.1 staan de doelstelling en de 

organisatie van de praktijk centraal. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een beschrijving van de 

huidige zorg- en dienstverlening gegeven. De laatste paragraaf 2.3 geeft een beschrijving van de 

populatie van de Verloskundige Stadspraktijk.  

 

2.1 De Verloskundige Stadspraktijk  

 

De VSP is gevestigd op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De 

verbondenheid met het UMCG is zowel op inhoudelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast maakt de 

VSP gebruik van een aantal diensten van het UMCG. 

De doelstelling van de VSP is als volgt geformuleerd: 
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De VSP onderscheidt zich van andere verloskundigenpraktijken door naast begeleiding bij 

zwangerschap en bevalling, onderzoeks- en onderwijstaken uit te voeren. De norm voor een 

verloskundige die fulltime werkt is 120 zorggevallen per jaar. Voor verloskundigen van de VSP is 

dat 108 zorggevallen per jaar. Bij de VSP zijn zes verloskundigen (totaal 5,3 fte) in dienst en dat 

betekent op jaarbasis 540 zorggevallen. De resterende tijd is bestemd voor onderzoek en 

onderwijs.  

De praktijk concurreert met twee andere praktijken in de stad Groningen. Voorheen had elke 

praktijk een bepaald postcodegebied waaruit zij cliënten ontving. Nu is de indeling naar postcode 

niet bepalend. De cliënt heeft keuzevrijheid en kan nu ook kiezen voor een andere praktijk.  

 

2.2 Taken verloskundigen 

 

De taken van de verloskundige zijn primair gericht op het begeleiden van cliënten tijdens de  

prenatale, natale en postnatale fase [3].    

Prenatale fase  

In de prenatale fase begeleidt de verloskundige de cliënt tijdens de zwangerschap. De 

verloskundige voert de volgende handelingen uit: afname anamnese, meten van bloeddruk, 

beluisteren van harttonen en medisch-technisch-onderzoek van de buik. Tijdens de consulten 
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worden de volgende onderwerpen met de cliënt besproken: (mogelijkheden) prenataal 

onderzoek, kraamzorg, voeding, (gezonde) leefgewoonten, zwangerschapcursussen, 

ontwikkeling kind, borstvoeding, erkenning/naamgeving kind en bevalling. Daarnaast screenen de 

verloskundigen de cliënt en het ongeboren kind op de kans op (medische)complicaties tijdens en 

na de geboorte en bewaken zij de groei van het kind. Op het moment van een (spoed)vraag komt 

de cliënt op het spreekuur of doet de verloskundige visite bij de cliënt thuis. In de prenatale fase 

wordt zo nodig overlegd met gynaecologen en andere zorgverleners (huisarts, bedrijfsarts, 

mensendiecktherapeut). Indien nodig sturen de verloskundigen een cliënt door naar het 

ziekenhuis voor vervolgonderzoek. De verloskundigen en gynaecologen hebben na het 

onderzoek overleg over de diagnose en de verdere behandeling.  

Natale fase 

In de natale fase staat de bevalling centraal. De verloskundigen begeleiden de ouders tijdens de 

bevalling bij de cliënt thuis of in het ziekenhuis. Als een cliënt op medische indicatie in het 

ziekenhuis moet bevallen wordt de bevalling begeleid door een gynaecoloog. Als de bevalling 

zich aankondigt doet de verloskundige visite bij de toekomstige ouders en beoordeelt zij hoever 

de ontsluiting is gevorderd. De volgende handelingen worden uitgevoerd: controle ontsluiting, 

controle buik, controle harttonen en vragen naar afscheiding. Tijdens de bevalling steunt, 

begeleidt en moedigt de verloskundige de cliënt aan. Tevens bewaakt de verloskundige de 

conditie van moeder en kind. Als er complicaties optreden, raadpleegt de verloskundige een 

gynaecoloog of stuurt de cliënt in naar het ziekenhuis. Indien nodig voert de verloskundige kleine 

medische ingrepen uit zoals inknippen. Na de bevalling inspecteert de verloskundige de placenta, 

de hoeveelheid bloedverlies en het perineum. Zonodig zal de verloskundige hechten. Bij de 

pasgeborene wordt gelet op gewicht, hart, longen, zichtbare afwijkingen, algehele conditie, 

reflexen et cetera. 

Vervolgens wordt de pasgeborene aan de borst gelegd en krijgt de cliënt instructies over 

borstvoeding. Tevens verstrekt de verloskundige informatie en advies over de kraambedperiode. 

Ongeveer twee uur na de bevalling vertrekt de verloskundige. Eerst heeft zij de kraamverzorgster  

nog geïnstrueerd en indien nodig overlegd met huisarts, kinderarts en/of gynaecoloog. 

Postnatale fase 

In de postnatale fase staat de begeleiding van cliënt en pasgeborene na de bevalling centraal. De 

eerste acht dagen na de bevalling is de verloskundige het aanspreekpunt bij problemen. 

Standaard taken zijn: ontwikkelen/vaststellen van voedings- en weegbeleid, ondersteuning 

bieden bij borstvoeding, bewaking van de gezondheid van de moeder en de pasgeborene, 

aansturing kraamverzorgster over medisch inhoudelijke zaken en indien nodig aanvragen van 

labonderzoek. Verder geeft de verloskundige in de postnatale fase voorlichting over de voeding 

van de pasgeborene, voeding van de moeder, verzorging van de hechtingen, bloedverlies, 

navelstomp en anticonceptie. Zij verwijdert hechtingen en zorgt ervoor dat het bloed van de 
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pasgeborene gecheckt wordt op PKU2,   CHT 3 en dat een gehoortest verricht wordt. Tevens 

bespreekt de verloskundige de bevalling met de cliënt en partner na. 

2
Stofwisselingsziekte 3Schildklierafwijking 

Tot de postnatale fase behoort ook de nacontrole zes weken na de bevalling. Cliënten kunnen 

zelf kiezen of ze hier gebruik van willen maken. Tijdens dit consult wordt de bevalling 

nabesproken. Verder informeert de verloskundige naar de algehele conditie van de moeder en de 

pasgeborene, naar de borstvoeding, geslachtsgemeenschap, eventueel ontstane klachten, 

menstruatie en anticonceptie. Zo nodig verstrekt de verloskundige advies.  

Daarnaast is het sinds oktober 2005 bij de Verloskundige Stadspraktijk mogelijk echoscopisch 

onderzoek uit te voeren. Bij alle cliënten wordt een termijnecho uitgevoerd om te bepalen wat de 

uitgerekende datum zal zijn. Zijn er twijfels over bijvoorbeeld de ligging van het kind dan voert de 

verloskundige een extra echo-onderzoek uit. In 2006 zullen de mogelijkheden voor extra echo-

onderzoek worden uitgebreid.  

Regelmatig begeleiden de verloskundigen stagiaires. Zij volgen de huisartsenopleiding of de 

opleiding tot verloskundige. Verder voeren studenten met enige regelmaat hun 

afstudeeronderzoek in de praktijk uit. De begeleiding hiervan is ook deels de verantwoordelijkheid 

van de verloskundigen van de praktijk. Als laatste hoort in de opsomming de ontwikkeling van 

protocollen en cliëntfolders en het geven van voorlichtingsavonden voor aanstaande ouderparen.  

 

2.3 Cliëntenpopulatie Verloskundige Stadspraktijk 

 

De populatie van de Verloskundige Stadspraktijk heeft specifieke eigenschappen. Uit de 

voorlopige resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd [4] 

onder de cliënten van de praktijk, blijkt dat 70 % hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs 

gevolgd en afgerond heeft. Van de overige 30 % heeft 11 % middelbaar algemeen onderwijs 

gevolgd, 9 % middelbaar beroeps onderwijs, 5 % hoger algemeen onderwijs, 4 % lager 

beroepsonderwijs en 1 % lager algemeen onderwijs. Veruit de grootste groep is hoog opgeleid. 

Een reden kan zijn dat de praktijk gesitueerd is op het UMCG-terrein.  

Aan de onderzochte groep is gevraagd wat hun dagbesteding is. Hieruit bleek dat 81% werkt, 9 

% huisvrouw is, en dat de overige 10% werkzoekend is en/of studeert. De groep met betaalde 

arbeid werkt gemiddeld 30 uur per week. 
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Hoofdstuk 3 Methode van onderzoek 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uiteengezet. Ten eerste wordt in paragraaf 3.1 de 

focusgroepsmethode beschreven. In paragraaf 3.2 wordt weergegeven hoe de topics tot stand 

zijn gekomen. Het Service Quality Model wordt in paragraaf 3.3 besproken. In paragraaf 3.4 

wordt de onderzoeksmethode focusgroepsgesprekken met het gebruik van vragenlijsten 

vergeleken. Vervolgens wordt in paragraaf 3.5 uitgelegd hoe de deelnemers voor de 

focusgroepsgesprekken geworven en geselecteerd zijn, waarna in 3.6 uitgelegd wordt hoe de 

analyse heeft plaatsgevonden. In paragraaf 3.7 worden de individuele interviews beschreven en 

in 3.8 en 3.9 de benadering en selectie van deze cliënten. 

 

3.1 Focusgroepsgesprekken 

 

Met het doel te onderzoeken wat de ervaringen en behoeften van de cliënten zijn, is gebruik 

gemaakt van focusgroepsgesprekken. Informatie vergaren door middel van 

focusgroepsgesprekken is een kwalitatieve manier van dataverzameling. Bij 

focusgroepsgesprekken gaat het om een vorm van groepsgesprekken, waarbij de interviewer, of 

gespreksleider, een aantal van vijf tot twaalf personen, in een bepaalde ruimte aanwezig, 

stimuleert om diepgaand met elkaar van gedachten te wisselen over een specifiek onderwerp 

gedurende één tot twee uur [5]. In focusgroepsgesprekken wordt een maximale openheid van 

deelnemers nagestreefd. Als leidraad gebruikt de gespreksleider een lijst met onderwerpen 

(topics) om de discussie te stimuleren. Een ideale lijst bevat 12 vragen en een conclusie [6]. Het 

is belangrijk aan te geven dat de gespreksleider de vragen alleen gebruikt als leidraad voor de 

discussie [6]. De gespreksleider speelt een centrale rol in de uitvoering van de discussie als 

groepsleider en het nastreven van het doel van het onderzoek. Het is essentieel dat de 

gespreksleider praktische ervaring met focusgroepen of ander type groepswerk heeft [6]. 

Eén focusgroepsgesprek is zelden voldoende. Meerdere focusgroepsgesprekken geven verrijking 

van de informatie. Naarmate blijkt dat focusgroepsgesprekken uit dezelfde populatie eenzelfde 

resultaat opleveren, zijn de resultaten betrouwbaarder. Als een volgende focusgroepsgesprek 

weinig of geen nieuwe informatie meer oplevert is het verzadigingspunt bereikt [5].   

In dit onderzoek heeft een ervaren gespreksleider vanuit het RPCP (SPC Groningen) de 

focusgroepsgesprekken geleid. De gespreksleider is geassisteerd door de onderzoeker die 

notuleerde, observeerde en analyseerde. 
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In totaal zijn zes focusgroepsgesprekken georganiseerd. Na vier focusgroepen bleek het 

verzadigingspunt bereikt te zijn.  

Door de groepsdiscussies is inzicht verkregen in de ervaringen, de beleving en de ideeën van de 

cliënten over de verloskundige zorg voor zwangere en bevallen vrouwen.  

 

3.2 De topics 

 

De onderwerpen voor de focusgroepsgesprekken zijn in overleg met de coördinator van de VSP 

samengesteld. De coördinator wilde over een aantal onderwerpen expliciet informatie met 

betrekking tot de ervaringen en de behoeften van de cliënt. Dit betekende dat de onderwerpen 

aangedragen door de coördinator in ieder geval tijdens de focusgroepsgesprekken besproken 

werden. Vervolgens konden de cliënten tijdens de focusgroepsgesprekken zelf onderwerpen 

aankaarten. De onderwerpen zijn systematisch in een schema verwerkt (bijlage I). Bij het 

opstellen van het schema is gebruikt gemaakt van het boek: ‘Developing questions for 

focusgroups’ van Richard Kreuger (1998) [7].  

De onderstaande onderwerpen zijn vooraf opgesteld: 

• Duur van de begeleiding na de bevalling: Hebben de cliënten behoefte aan een langere 

periode van zorg vanuit de VSP voor zowel kind als moeder?  

• Prenatale screening: Hebben de cliënten behoefte aan meer informatie over dit 

onderwerp vanuit de VSP? Zo ja, op welke wijze?  

• Preconceptioneel advies: Hebben de cliënten behoefte aan preconceptioneel advies 

vanuit de VSP? De VSP overweegt preconceptioneel advies in het zorgaanbod op te 

nemen. In een preconceptioneel consult krijgt ieder paar met een kinderwens vóór de 

zwangerschap advies van een deskundige over eventuele maatregelen die in verband 

met de gezondheid van moeder en kind genomen kunnen genomen worden.  

• Diensten en zorg: Hebben de cliënten behoefte aan een uitgebreider aanbod van 

diensten en zorg? Zo ja, welke diensten en zorg? 

• (Keuzeondersteunende) Informatieverstrekking: Welke behoeften hebben de cliënten 

omtrent informatieverstrekking? Hebben de cliënten meer behoefte aan 

keuzeondersteunende informatie en begeleiding?  

• Pijnbestrijding: Welke behoeften hebben de cliënten omtrent dit onderwerp? 

Het schema met de opgestelde onderwerpen is aan de gespreksleider voorgelegd. Op basis van 

haar ervaring gaf ze aan dat de onderwerpen prenatale screening, diensten en zorg, 

informatieverstrekking en pijnbestrijding wel vanzelf tijdens de focusgroepsgesprekken aan de 

orde zouden komen. Daarom werden deze niet specifiek aangekaart. De onderwerpen 
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langduriger begeleiding en preconceptioneel advies werden wel tijdens elk focusgroepsgesprek 

specifiek aangekaart.  

Daarnaast brachten de deelnemers tijdens de focusgroepsgesprekken de volgende onderwerpen 

zelf ter sprake: begeleiding door meerdere verloskundigen tijdens de zwangerschap, bejegening, 

accommodatie en locatie van de VSP en het aantal echo’s per cliënt.  

In bijlage II zijn de onderwerpen preconceptioneel advies, bejegening en informatieverstrekking, 

prenatale screening en pijnbestrijding uitgewerkt.  

 

3.3 Service Quality Model 

 

Harteloh en Casparie (1998) [8] hebben een model ontwikkeld om de kwaliteit van 

dienstverlening te meten. Later is getoetst of met dit model ook de kwaliteit van zorg gemeten 

kan worden. Het blijkt dat een klant bij elk type dienstverlening dezelfde aspecten gebruikt om de 

kwaliteit van de dienst te beoordelen. Met enkele kleine aanpassingen is het model ook geschikt 

om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. In figuur 1 is het conceptueel model voor de kwaliteit 

van zorgverlening weergegeven.  

Figuur 1: Conceptueel model voor kwaliteit van zorgverlening van Harteloh en Casparie (1998) 

[8]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

In het model staat de verhouding tussen de verwachtingen van een cliënt en de belevingen van 

een cliënt centraal. Hierbij gaat het om de verwachtingen die cliënten hebben over de 

verschillende aspecten van de zorgverlening. De verwachtingen van een cliënt worden bepaald 

door de verkregen informatie, de persoonlijke behoeften en door de eerder opgedane ervaringen 

[8]. Bij de beleving van zorg gaat het om de ervaringen en belevingen die de cliënten tot nu toe 
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hebben opgedaan met de zorgverlening [8]. Op basis van de verhouding tussen verwachtingen 

en belevingen oordeelt een cliënt over de kwaliteit van de geleverde zorg.  

Harteloh en Casparie hebben in het Service Quality Model (SQM) in eerste instantie tien 

aspecten van de dienstverlening samengesteld die de kwaliteit beïnvloeden. Later zijn na 

uitgebreide toetsing de tien aspecten tot vijf dimensies samengevoegd, te weten tastbaarheden, 

betrouwbaarheden, dienstverlening, vertrouwen en empathie. Op basis van deze dimensies 

beoordeelt de cliënt de ervaren zorg. 

Hieronder zijn de vier dimensies kort beschreven: 

Tastbaarheden: aanwezige faciliteiten, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een 

organisatie; 

Betrouwbaarheden: de veiligheid van een cliënt; welk risico loopt een cliënt tijdens de medische 

begeleiding;  

Dienstverlening: de mate waarin een organisatie inspeelt op de wensen en behoeften van de 

cliënten. Er wordt onderzocht of de zorg die de cliënt ontvangt in overeenstemming is met de 

zorgbehoefte;  

Vertrouwen en empathie: het vertrouwen en de empathie die een cliënt van de zorgverlener 

ontvangt. Een goed contact tussen zorgverlener en patiënt heeft een positieve invloed op het 

verloop van het zorgproces.   

De onderwerpen voortkomend uit het onderhavige onderzoek zijn inpasbaar in het SQM-model, 

met name de dimensie dienstverlening.  

De cliënten beoordelen de kwaliteit van de zorg van de VSP op de aanwezige faciliteiten, de 

toegankelijkheid en de bereikbaarheid (dimensie tastbaarheden). De genoemde topic ‘de 

accommodatie en locatie van de VSP’ valt hieronder.  

De dimensie betrouwbaarheid is in het onderhavige onderzoek niet door de cliënten tijdens de 

focusgroepsgesprekken aangekaart, en ook niet vooraf als topic door de VSP opgesteld.  

Zeven topics die door de VSP zijn samengesteld of door de cliënten zijn aangekaart vallen onder 

de dimensie dienstverlening. Het betreft de volgende zeven topics: duur van de begeleiding na de 

bevalling, prenatale screening, preconceptioneel advies, (keuzeondersteunende) 

informatieverstrekking, diensten en zorg van de VSP, pijnbestrijding en aantal echo’s per cliënt.  

Tot de laatste dimensie vertrouwen en empathie behoren de door de cliënten ingebrachte topics 

‘begeleiding door meerdere verloskundigen tijdens de zwangerschap’ en ‘bejegening’.  
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3.4 Focusgroepsgesprekken versus vragenlijsten  

 

Focusgroepsgesprekken geven de deelnemers de ruimte dieper op onderwerpen in te gaan en 

om met andere deelnemers van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen. De 

deelnemer hoeft geen kort antwoord te geven in termen van ‘ja’ of ‘nee’ en kan de antwoorden 

nuanceren; er is ruimte voor de achterliggende gedachte.  

Dit is aan de hand van een voorbeeld duidelijk uit te leggen. In het lopende klanttevredenheids- 

onderzoek van de VSP [4] ontvangen de kraamvrouwen na afloop van de kraamperiode een 

vragenlijst. De lijst is onderverdeeld in drie periodes: de zwangerschap, de bevalling en de 

kraamperiode. De volgende onderwerpen worden in de lijst aangekaart: de bejegening, de 

communicatie, de aanwezigheid van stagiaires en de begeleiding door meerdere verloskundigen. 

In de vragenlijst staat de stelling ‘De verloskundige behandelde mij met respect’ (tijdens de 

begeleiding van de zwangerschap). Uit de voorlopige resultaten blijkt dat van de 83 respondenten 

88,0 % op deze vraag “mee eens” antwoordde, 4,8 % “enigszins mee eens”, 1,2 % “geen 

ervaring/weet ik niet” en 6 % “onbekend”. Aan de hand van de voorlopige resultaten kan de 

conclusie worden getrokken dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de 

bejegening.  

Om de onderzoeksmethoden focusgroepsgesprekken en vragenlijsten met elkaar te vergelijken 

wordt nu kort vooruitgelopen op de resultaten van het onderhavige onderzoek. Uit de 

focusgroepsgesprekken komen situaties naar voren waaruit blijkt dat de bejegening voor 

verbetering vatbaar is. Het blijkt dat de cliënten dit een heel belangrijk onderwerp vinden. Dit 

onderwerp is namelijk tijdens elk focusgroepsgesprek door de cliënten aangekaart. Deze 

waardevolle informatie is moeilijk/niet uit de vragenlijst op te maken. Dataverzameling middels 

focusgroepsgesprekken heeft als voordeel dat de cliënt niet binnen een bepaald kader hoeft te 

antwoorden. Daarnaast heeft de focusgroepsmethode als voordeel dat de cliënten ook 

oplossingen hebben aangedragen tijdens de focusgroepsgesprekken. Als de cliënt een situatie 

voor verbetering aankaartte kreeg de cliënt de ruimte oplossingen aan te dragen.  

Visser (1988) [9] vermeldt dat bij tevredenheidsonderzoek onder patiënten vaak meer dan 80 % 

tevreden is. Dit wordt opgevat als positieve feedback ten opzichte van het bestaande beleid, 

terwijl het overige deel (20 %) misschien meer een terecht oordeel heeft gegeven. Bij het 

beantwoorden van de vragen speelt namelijk sociale wenselijkheid vaak een rol. Ook uit het 

klanttevredenheidsonderzoek van de VSP blijkt dat 88 % (enigszins) tevreden is over de 

bejegening door verloskundigen, terwijl tijdens de focusgroepsgesprekken ook andere signalen 

naar voren kwamen. De meerwaarde van de focusgroepsmethode is in vergelijking met 

kwantitatieve onderzoeksmethoden gelegen in het feit dat juist aan de aspecten waar men 

minder tevreden over is aandacht wordt besteed.  
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3.5 Werving en selectie  

 

Voor het onderzoek zijn vrouwen die zwanger waren en vrouwen die recent bevallen waren 

benaderd. De werving van zwangere cliënten vond plaats tijdens het spreekuur in september 

2005 en de werving van bevallen cliënten gebeurde door middel van een brief. Gekozen is om 

vrouwen die twee à drie maanden geleden bevallen waren (juni/juli 2005) te benaderen.  

Aan het einde van een consult gaven de verloskundigen aan dat de praktijk benieuwd is naar de 

ervaringen, wensen en behoeften van hun cliënten. Vervolgens vroegen zij of de onderzoeker 

iets over het onderzoek mocht vertellen. De onderzoeker zat apart in een spreekkamer en legde 

het onderzoek nader uit en vroeg of de cliënt hieraan wilde deelnemen. Indien een verloskundige 

een cliënt niet geschikt achtte voor het onderzoek, bijvoorbeeld vanwege sociale problematiek of 

gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, werd deze niet benaderd. Cliënten die voor de 

eerste keer op consult (intakegesprek) kwamen werden geëxcludeerd. In een intakegesprek moet 

de verloskundige veel met de cliënt bespreken waardoor dit niet een geschikt moment was om 

cliënten te benaderen.  

De vrouwen die in de maanden juni/juli 2005 bevallen zijn, ontvingen een brief vanuit de 

Verloskundige Stadspraktijk. In deze brief werd het onderzoek kort uitgelegd en aangegeven dat 

de onderzoeker telefonisch contact op zou nemen over deelname aan het onderzoek. 

Er zouden vijf tot acht focusgroepen samengesteld worden. De focusgroepen zijn ingedeeld naar 

opleidingsniveau. De indeling naar opleidingsniveau vond plaats aan de hand van het ingevulde 

beroep op het intakeformulier.  

In de VSP hing een aantal affiches en in de wachtkamer lagen flyers waarop het onderzoek 

aangekondigd werd. Veel vrouwen lazen dit en waren al op de hoogte van het onderzoek.  

 

3.6 Analysemethode focusgroepsgesprekken 

 

Analyse van focusgroepsgesprekken vraagt om een andere aanpak dan analyse van individuele 

interviews. Deelnemers tijdens focusgroepsgesprekken beïnvloeden elkaar, veranderen van 

mening en krijgen nieuwe inzichten [10]. Het doel van deze onderzoeksmethode is niet te 

generaliseren, maar om een compleet beeld te krijgen over bepaalde onderwerpen. Hoe denken 

de cliënten over een bepaald onderwerp? Wat zijn hun motivaties, gevoelens en gedragingen?  

Tijdens de focusgroepsgesprekken heeft de onderzoeker genotuleerd. Daarnaast zijn van elk 

focusgroepsgesprek geluidsopnames gemaakt. De onderzoeker heeft geprobeerd zoveel 

mogelijk op chronologische volgorde het groepsgesprek te notuleren. De belangrijkste punten, de 

meest opvallende uitspraken en de belangrijkste observaties zijn genoteerd. Na de 
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focusgroepsgesprekken analyseerden de gespreksleider en de onderzoeker het groepsgesprek. 

Direct de volgende dag werden de notulen uitgewerkt. Vóór elk volgend focusgroepsgesprek was 

de uitwerking van het vorige focusgroepsgesprek afgerond. Indien nodig gebruikte de 

onderzoeker voor de citaten de geluidsopnamen. Vervolgens zijn de uitgewerkte verslagen 

zoveel mogelijk ingedeeld naar topics. Hierna is per topic een nieuw bestand aangemaakt waarin 

alle informatie, opmerkingen en citaten behorende tot de topic werden opgeslagen. Per topic is 

nauwkeurig onderzocht: Wat zeggen de deelnemers? Wat voelen de deelnemers? Wat is echt 

belangrijk? Wat zijn de thema’s? Welke citaten geven echt de essentie van het gesprek weer? 

Wat is belangrijk voor dit onderzoek? 

Na vier focusgroepsgesprekken hebben de gespreksleider en de onderzoeker samen 

gediscussieerd over de analyse. Ook heeft de gespreksleider de ruwe uitgewerkte versies van de 

focusgroepsgesprekken ontvangen zodat zij een optimale bijdrage kon leveren aan de analyse.  

 

3.7 Individuele interviews 

 

De groep vrouwen met een spontane abortus zijn individueel geïnterviewd. De reden hiervoor is 

dat het een gevoelig onderwerp betreft. Er is vanuit gegaan dat de cliënten liever persoonlijk 

geïnterviewd willen worden dan deel te nemen aan een focusgroepsgesprek. Uit de interviews 

kwam naar voren wat de ervaringen, behoeften, wensen en ideeën van deze vrouwen zijn. 

De interviews hadden hetzelfde doel als de focusgroepsgesprekken: namelijk van gedachten 

wisselen over specifieke onderwerpen. De interviews waren net als de focusgroepsgesprekken 

open en ongestructureerd. De vragen die aan de vrouwen zijn gesteld stonden van tevoren niet 

precies vast, evenmin de volgorde waarin de onderwerpen aan de orde werden gesteld [11].  

Voor het interview is een interviewschema ontwikkeld. Het interviewschema is in drie tijdspaden 

ingedeeld. De periode tijdens de spontane abortus, de periode na de spontane abortus en de 

periode tijdens de volgende zwangerschap. Tijdens het interview is gevraagd naar de ervaringen, 

beleving en behoeften van de cliënten in deze drie periodes. Per periode wilde de VSP weten 

hoe ze hun zorg-, dienst-, en informatieaanbod konden verbeteren. 

Tijdens de onderzoeksperiode was er slechts één cliënt met een negatieve seksuele ervaring die 

geïnterviewd wilde worden. De verloskundige heeft tijdens het intakegesprek gevraagd of zij 

wilde meewerken aan het onderzoek. Vervolgens werd telefonisch contact opgenomen en is een 

afspraak gemaakt. Dit interview is echter niet meegenomen in het onderzoek omdat andere 

problemen centraal stonden in het gesprek en het onmogelijk was de cliënt adequaat te 

interviewen.  
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3.8 Werving en selectie 

 

Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie van de VSP heeft de onderzoeker vooraf 

aan dit onderzoek de gegevens van alle geregistreerde cliënten ingevoerd in een SPSS-bestand 

[12]. Op het moment dat gestart werd met de werving van cliënten voor dit onderzoek is gebruikt 

gemaakt van dit bestand. Cliënten die in een bepaalde week op het spreekuur kwamen en 

volgens het SPSS-bestand een spontane abortus in de anamnese hadden, werden benaderd 

voor dit onderzoek. De verloskundige introduceerde dit onderzoek tijdens het consult. Zij gaf aan 

dat de VSP haar begeleiding aan vrouwen met een spontane abortus wil verbeteren. Aan de 

cliënt werd gevraagd of de onderzoeker, die in een aparte spreekkamer zat, het onderzoek nader 

mocht uitleggen. De onderzoeker lichtte het onderzoek toe en vroeg of de cliënt wilde 

deelnemen. 

    

3.9 Analysemethode individuele interviews 

 

Alle interviews zijn op geluidsband opgenomen. Van een aantal interviews is ook tijdens het 

gesprek aantekeningen gemaakt. De interviews zijn vrij gedetailleerd uitgewerkt. Bij de cliënten 

met een spontane abortus in het verleden zijn de drie periodes als leidraad gebruikt voor de 

analyse. Vervolgens zijn deze onderverdeeld in de topics en is gezocht naar onderliggende 

patronen. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten  
 

In dit hoofdstuk staan de ervaringen van de cliënten met de zorg- en dienstverlening van de VSP 

centraal. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk (paragraaf 4.1 t/m 4.5) worden de resultaten 

van de focusgroepsgesprekken besproken. In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 4.6 

t/m 4.9) komen de resultaten voortgekomen uit de individuele interviews aan bod.  

 

Focusgroepsgesprekken 

 

4.1 Respons  

 

Voor de focusgroepsgesprekken zijn de zwangere vrouwen tijdens het spreekuur van de 

verloskundige benaderd. De benadering van bevallen vrouwen gebeurde door middel van een 

brief vanuit de VSP.   

In totaal zijn tijdens het spreekuur 120 vrouwen benaderd en wilden 80 vrouwen deelnemen aan 

een focusgroepsgesprek. Daarvan stonden zeven personen op de reservelijst. Om de volgende 

redenen wilden 40 vrouwen niet participeren in het onderzoek: geen behoefte (11x), geen tijd 

(10x), houdt niet van groepsgesprekken (7x), te dicht op de uitgerekende datum (4x), wil niet mee 

doen (4x), reden onbekend (3x) en twijfel aan eigen inbreng (1x).  

Er zijn 30 brieven verstuurd aan vrouwen die in juni/juli 2005 bevallen zijn. Acht vrouwen hebben 

zich opgegeven, één vrouw stond op de reservelijst, zeven waren telefonisch onbereikbaar, drie 

hadden geen belangstelling, twee vrouwen twijfelden aan hun eigen inbreng en twee vrouwen 

moesten ’s avonds werken. Reden van geen deelname van de overige vrouwen liepen uiteen van 

het ‘geen oppas kunnen regelen’ tot ‘het moeten volgen van college’.  

Uiteindelijk hebben zes focusgroepsgesprekken plaatsgevonden. Het minimale aantal 

deelnemers per focusgroepsgesprek was vier personen en het maximale aantal was tien 

personen. In tabel 1 is de indeling van de focusgroepsgesprekken weergegeven.  
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Tabel 1: Indeling focusgroepsgesprekken 

Focusgroep Kenmerk Aantal  

deelnemers 

Focusgroep I Eerste zwangerschap 

Hoger opgeleid 

5 

Focusgroep II Eerste zwangerschap 

Hoger opgeleid 

5 

Focusgroep III Tweede zwangerschap of meer, en heeft al kind(eren) 

Hoger opgeleid 

10 

Focusgroep IV Bevallen 

Geen selectie in opleiding gemaakt 

4 

Focusgroep V Eerste zwangerschap 

Middelbaar/Hoger opgeleid 

7 

Focusgroep VI Bevallen 

Geen selectie in opleiding gemaakt 

10 

 

ad1 Bij de focusgroepen van bevallen vrouwen was het moeilijk cliënten te selecteren op opleidingsniveau. Van de vrouwen die via een brief 

benaderd zijn waren deze gegevens summier bekend (dossiers bevinden zich in het archief en in de computer stond dit summier ingevuld). Verder 

bleek het bij de samenstelling van de groep niet mogelijk rekening te houden met het opleidingsniveau.  

 

Bij het tweede geplande focusgroepsgesprek is slechts één van de elf cliënten verschenen. Toen 

gevraagd werd naar de reden van hun afwezigheid gaven acht personen aan dat ze het vergeten 

waren, één persoon kwam net uit het ziekenhuis en één persoon was telefonisch onbereikbaar. 

Ook een poging een nieuwe afspraak met deze groep te maken is mislukt. Om de kans op non-

respons te verkleinen is besloten de cliënten hierna telefonisch te herinneren aan hun deelname 

aan een focusgroepsgesprek.  

In totaal hebben zich 81 cliënten opgegeven, waarvan uiteindelijk 41 cliënten daadwerkelijk 

hebben deelgenomen. Per focusgroep zijn 10 tot 14 deelnemers uitgenodigd. Omdat vooraf het 

vermoeden bestond dat niet alle cliënten die zich hadden opgeven ook daadwerkelijk aanwezig 

zouden zijn, zijn meer cliënten benaderd per focusgroepsgesprek. In tabel 2 staan de redenen 

van afwezigheid tijdens de focusgroepsgesprekken beschreven. 

Tabel 2: Reden afwezigheid focusgroepsgesprekken 

Reden afwezigheid Aantal cliënten  

Gezondheidsklachten 3 

Andere afspraak gemaakt 11 

Recent ontslagen uit het ziekenhuis 1 

Bevallen 1 

Geen kinderoppas 1 

Kind ziek 3 

Vergeten 8 

Andere verplichtingen (werken) 2 

Afwezig zonder afmelding 10 
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Met de cliënten die zonder af te zeggen niet verschenen, is geen contact meer opgenomen.  

 

4.2 Kenmerken deelnemers  

 

      De deelnemers aan de focusgroepsgesprekken kunnen in drie groepen worden ingedeeld. 

Vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn (groep I, n=17), zwangere vrouwen die al (een) 

kind(eren) hebben (groep II, n=10) en vrouwen die recent bevallen zijn (groep III, n=14).  

      De gemiddelde leeftijd is 31 jaar, de jongste deelnemer is 23 en de oudste is 38 jaar oud. Vijftig 

procent van de deelnemers bevindt zich in de leeftijdscategorie van 29-35 jaar. Wat het 

opleidingsniveau betreft is 34% universitair opgeleid, 44% heeft hoger beroepsonderwijs genoten 

en 22% heeft middelaaronderwijs, Havo of Mavo gevolgd.  

In groep I heeft 94 % betaalde arbeid en combineert 6 % werk en studie. Tachtig procent van 

groep II heeft betaalde arbeid, 10 % zoekt een baan en 10 % heeft geen betaalde arbeid. Groep 

III heeft de volgende indeling: 79 % werkt, 7 % studeert, 7 % zoekt werk en 7 % combineert werk 

en studie.  

 

      4.3  Topics  

      
Als eerste worden de topics besproken die vooraf door de VSP opgesteld zijn. Dit zijn de duur 

van de begeleiding na de bevalling, prenatale screening, preconceptioneel advies, pijnbestrijding, 

diensten en zorg, informatieverstrekking en keuzeondersteunende informatie en begeleiding. 

Daarna komen de onderwerpen die de cliënten aangekaart hebben ter sprake namelijk de 

begeleiding van de zwangerschap door meerdere verloskundigen, de bejegening, de 

accommodatie en locatie van de praktijk en het aantal echo’s per cliënt. Ten aanzien van de 

meeste onderwerpen is geen verschil opgemerkt in ervaringen en behoeften tussen de drie 

genoemde groepen. Indien er wel relevante verschillen zijn, zullen deze expliciet genoemd 

worden.  

 

De duur van de begeleiding na de bevalling 

De eerste acht dagen na de bevalling is de verloskundige het aanspreekpunt voor problemen. 

Daarnaast bezoekt de verloskundige de kraamvrouw en pasgeborene enkele keren thuis. Aan 

cliënten wordt de mogelijkheid geboden om zes weken na de bevalling op nacontrole te komen 

bij een verloskundige. In de kraamperiode wordt de cliënt gewezen op deze mogelijkheid en 

vervolgens ligt het initiatief bij de cliënt om wel of geen afspraak te maken.  

Uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat de cliënten geen behoefte hebben aan langere 

begeleiding na de bevalling. Wel willen de cliënten dat de mogelijkheid van een nacontrole bij zes 
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weken meer benadrukt wordt vanuit de VSP. De wens van de deelnemers is dat de cliënten vijf 

weken na de bevalling door middel van een brief of telefoontje vanuit de VSP gewezen worden 

op deze mogelijkheid.  

Een cliënt: “Ik heb geen behoefte aan langer begeleiding. De kraamzorg is er, de 

wijkverpleegkundige komt langs en de verloskundige komt langs”.  

 

Prenatale screening  

Sinds mei/juni 2005 kunnen de cliënten die zich aanmelden bij de VSP al bij negen weken 

zwangerschap terecht bij een verloskundige. Tijdens dit consult verstrekken de verloskundigen 

onder andere informatie over prenatale screening. Prenatale screening is mogelijk in het eerste 

trimester van de zwangerschap. Nadat de cliënt hierover informatie heeft ontvangen, bepaalt zij 

samen met haar partner of ze wel of geen prenatale screening wil laten uitvoeren. 

De informatieverstrekking rondom prenatale screening laat te wensen over in de ogen van de 

cliënten. Men vindt dat de informatie rondom dit onderwerp gestructureerder aangeboden moet 

worden.  

“Ik wilde prenatale screening laten uitvoeren en ik heb alles zelf uitgezocht en geregeld. Ik vind 

dat je door assertiviteit dit voor elkaar krijgt. Maar wat als je dat niet bent?”. 

Een ander punt is dat is gebleken dat niet alle huisartsen de cliënten op tijd doorverwijzen naar 

de VSP om in aanmerking te komen voor prenatale screening. Enkele cliënten gaven aan dat zij 

zich te laat hadden aangemeld bij de VSP om nog voor prenatale screening in aanmerking te 

komen.  

 

Preconceptioneel advies 

De VSP overweegt preconceptioneel advies in het zorgpakket op te nemen. In een 

preconceptioneel consult kan een paar met kinderwens geïnformeerd worden over een gezonde 

levenswijze. Verder kan tijdens het adviesgesprek nagegaan worden of er zaken zijn (zoals 

medicijngebruik) die om bijzondere maatregelen vragen tijdens de zwangerschap [13].  

Uit de opmerkingen tijdens de focusgroepsgesprekken blijkt dat hiervoor onvoldoende draagvlak 

is onder de meeste cliënten. Zij geven aan geen behoefte te hebben aan preconceptioneel 

advies. Wel zijn er subgroepen binnen de populatie van de praktijk die aangeven hier wel 

behoefte aan te hebben. Het betreft vrouwen met een spontane abortus of een 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap in de anamnese, vrouwen die niet zwanger raken en 

vrouwen die tot de risicoleeftijdsgroep (vanaf 36 jaar) behoren. Een kanttekening hierbij is dat de 

vrouwen inmiddels zwanger waren geraakt wat een vertekend beeld kan geven.       

Citaten cliënten die geen behoefte hebben aan preconceptioneel advies: 



                                              De verloskundige Stadspraktijk vanuit cliëntperspectief; 
                                                              zwangere en bevallen vrouwen uit de praktijk spreken 

“Het benadrukt dat je zoiets zou kunnen plannen” 

 “Als ik naar de verloskundige moet wordt het weer zo’n heel traject”  

Men vindt dat als een instantie of zorgverlener preconceptioneel advies wil aanbieden dit eerder 

een taak van de huisarts of apotheek is. Bijbehorend citaat: “De verloskundige praktijk associeer 

ik met het moment dat je zwanger bent”.  

 

Pijnbestrijding 

Tijdens de verloskundige consulten tijdens de zwangerschap wordt het onderwerp pijnbestrijding 

niet standaard besproken, maar komt het alleen op initiatief van de cliënt aan de orde. Incidenteel 

kaart de verloskundige het onderwerp aan, bijvoorbeeld als bij de vorige bevalling de pijn niet 

(meer) hanteerbaar was voor de cliënt.  

De cliënten vinden dat het onderwerp pijnbestrijding gemakkelijker bespreekbaar gemaakt moet 

worden met de verloskundigen. De enkele cliënten die het onderwerp pijnbestrijding met de 

verloskundigen wilden bespreken vonden dit lastig. Ze kregen het gevoel dat dit een beladen en 

moeilijk bespreekbaar onderwerp is.  

 

Diensten en Zorg  

Cliënten wensen dat alle voorzieningen rondom een zwangerschap onder één dak zijn 

samengebracht. Cliënten zouden ook voor een bloedonderzoek en vooral voor een echo bij de 

praktijk terecht willen kunnen. De praktijk is in de loop van dit onderzoek zelf echo’s gaan maken. 

Dit sluit aan bij de wensen van de cliënten. 

Bijbehorend citaat van een cliënt: “Ik werk fulltime en mijn tijd is schaars. Daar een 

bloedonderzoek, daar een echo. Dat kost mij veel tijd. Ik moet mijn dagen echt inplannen”.  

Daarnaast wordt aangegeven dat men het prettig zou vinden wanneer duidelijker zou worden 

aangegeven wanneer een cliënt het nummer van de dienstdoende verloskundige mag bellen en 

wanneer niet. Als idee wordt geopperd dat een cliënt bij het intakegesprek een lijst ontvangt 

waarop staat wanneer ze wel en wanneer ze niet het nummer van de dienstdoende 

verloskundige mag/kan bellen. 

 

Informatieverstrekking  

Hier gaat het om ‘puur’ informatieverstrekking aan de cliënten. Dit onderwerp leefde met name 

onder de cliënten die voor de eerste keer zwanger zijn. Ongeveer de helft van de groep vrouwen 

die voor de eerste keer zwanger is, heeft hier een opmerking over gemaakt. 

De zwangere vrouwen zoeken zelf veel informatie via internet, boeken en tijdschriften op. 

Daarnaast ontvangen zij informatie vanuit de praktijk. Vooral tijdens het intakegesprek ontvangen 
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de cliënten veel informatie in de vorm van folders en brochures. De hoeveelheid folders, 

brochures en informatie die de verloskundige uitreikt vinden de cliënten groot.  

 “Ik heb zooooo’n pak papier gehad”. 

Echter, zij verwachten wel meer mondelinge informatie van de verloskundigen. Ruim een kwart 

van de cliënten vindt dat de verloskundigen vanuit zichzelf summier informatie verstrekken. Uit de 

focusgroepsgesprekken kwam duidelijk naar voren dat de cliënten bijvoorbeeld meer informatie 

over zwangerschapscursussen, (plaats) bevalling, prenatale screening, borstvoeding en de 

begeleiding tijdens de zwangerschap willen ontvangen. 

“Ik had vast meer willen weten, maar ik weet niet wat!” (dit dacht een cliënt na een consult) 

“Ik krijg ook weinig informatie vind ik. Je moet echt eigenlijk al met hele gerichte vragen komen” 

 

Keuzeondersteunende informatie en begeleiding 

Hier gaat het om de informatie die de cliënt in staat stelt een keuze te maken en de bijbehorende 

begeleiding door verloskundigen. Veel cliënten wensen meer keuzeondersteunende informatie en 

begeleiding, vooral bij de onderwerpen prenatale screening en de keuze van de plaats van de 

bevalling. Niet alleen de groep die voor de eerste keer zwanger is heeft behoefte aan meer 

begeleiding en keuzeondersteunende informatie over prenatale screening, maar ook de groep die 

al een keer eerder bevallen is. Nu ontvangen de cliënten veel informatie via folders en brochures 

en maken zij op basis daarvan keuzes. Op het moment dat een cliënt een keuze heeft gemaakt, 

vraagt de verloskundige niet hoe de cliënt tot deze keuze is gekomen. De VSP gaat ervan uit dat 

de cliënt op basis van de verkregen informatie zelf een keuze maakt. 

De cliënten dragen tijdens de focusgroepsgesprekken de volgende oplossingen aan voor 

verbetering van informatievoorziening aan de cliënt: langer consult, meer persoonlijke 

begeleiding, meer begeleiding bij het maken van keuzes, een informatieavond en een meer 

gestructureerd informatieaanbod. Tijdens een focusgroepsgesprek ontstond het idee rond de 16e 

week een voorlichtingsavond te houden over de zwangerschap en de bevalling.    

 

      Begeleiding zwangerschap door meerdere verloskundigen 

Bij de VSP werken zes verloskundigen. De cliënt heef de keuze tijdens de begeleiding van de 

zwangerschap om alle verloskundigen òf een beperkt aantal verloskundigen te zien. Als een 

cliënt kiest om tijdens de begeleiding van de zwangerschap een beperkt aantal verloskundigen te 

zien, is het mogelijk dat de cliënt tijdens de bevalling door een verloskundige wordt begeleid, 

waar zij nog niet eerder contact mee heeft gehad. 

Het is niet altijd haalbaar voor de cliënten om bij alle verloskundigen op consult te komen voordat 

ze bevallen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er is één verloskundige die geen bevallingen 
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begeleidt maar wel spreekuur draait. Ook komt het voor dat het spreekuur wordt over genomen 

door een andere verloskundige.  

“Ik heb aangegeven dat ik iedereen wilde zien, maar als ik een afspraak maakte bij de balie bij 

een bepaalde persoon kon het zo zijn dat het spreekuur overgenomen was door iemand anders. 

Daardoor heb ik niet alle verloskundigen gezien”.  

Daarnaast komt uit de focusgroepsgesprekken naar voren dat ongeveer de helft van de cliënten 

een praktijk met een kleiner aantal verloskundigen prettig vindt. 

“Dat er per groep vier verloskundigen zijn en dat die jou begeleiden en de bevalling doen”. 

 “Als je een kleiner clubje hebt, kun je de begeleiding meer op de persoon toespitsen.” 

Er kwam naar voren dat niet alle deelnemers aan de focusgroepsgesprekken waren ingelicht 

over het feit dat de mogelijkheid bestond een beperkt aantal verloskundigen te zien tijdens de 

begeleiding van de zwangerschap in plaats van alle verloskundigen.  

 

Bejegening 

Veel cliënten vinden het contact met de verloskundigen prettig verlopen. De verloskundigen zijn 

empathisch, nuchter en betrekken de eventuele aanwezige kinderen bij het consult. Meerdere 

cliënten illustreerden aan de hand van voorbeelden dat de verloskundigen hen geruststelden als 

zij zich niet prettig of ongerust voelden. Dit ervaren zij als zeer positief.  

Naast de positieve ervaringen komt uit de focusgroepsgesprekken echter ook naar voren dat een 

kwart  van de cliënten ook wel eens een minder positieve ervaring heeft gehad in de bejegening 

met een verloskundige. De minder positieve ervaringen zijn niet gelijk verdeeld over de 

verloskundigen.   

Vooral tijdens de consulten ervaren cliënten ook momenten waarin zij de bejegening niet prettig 

vinden.  

De cliënten vinden dat verloskundigen zich soms meer moeten inleven in de cliënt. Zo vindt een 

aantal cliënten dat de verloskundigen niet plezierig reageren op hun zwangerschapklachten. Ze 

voelen zich niet altijd serieus genomen door de verloskundigen. Een cliënt gaf tijdens een consult 

aan dat ze pijn in haar rug had. Volgens de cliënt zei de verloskundige kortaf: “Je moet wel weten 

dat je zwanger bent”.   

Verder willen de cliënten dat tijdens het consult gevraagd wordt “Hoe het gaat”. Cliënt: “Ze vergat 

te vragen hoe het ging. Ze wist niet eens dat ik wekenlang drie keer per dag gekotst had. Dat 

vond ik wel jammer. Volgens mij kwam het door tijdsdruk. Dat had wel met iets meer tact 

gekund.” 
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Accommodatie en locatie Verloskundige Stadspraktijk 

De cliënten vinden de locatie waar de praktijk is gehuisvest niet gezellig. Sommige vrouwen 

geven aan dat het ‘ziekenhuisachtig’ overkomt. Een aantal cliënten geeft de voorkeur aan een 

kleinere en meer gezellige praktijk. Ook wordt een paar keer genoemd dat de locatie niet ideaal is 

omdat deze zich op de achtste verdieping bevindt. Daarnaast ervaart een enkeling het als 

vervelend dat zij met een zwangere buik langs het Ronald McDonald huis loopt. Citaat cliënt: 

“Kijk mij nou blij zwanger zijn, terwijl ik mij realiseerde dat het niet vanzelf hoeft te gaan en toen 

voelde ik mij alsnog vervelend. Dan denk ik die mensen hebben een kindje en zoveel zorgen. En 

ik loop hier met een blos op mijn wangen zwanger te zijn”. 

 

Aantal echo’s per cliënt  

Voor de deelnemers aan de focusgroepsgesprekken gold dat zij via de zorgverzekeraar recht 

hadden op één termijnecho. In een termijnecho wordt de uitgerekende datum bepaald. Veel 

cliënten willen vaker een echo tijdens de zwangerschap. Zo stellen de cliënten een echo bij 20 

weken op prijs. In een echo bij 20 weken zijn namelijk alle organen zichtbaar. In 2006 biedt de 

praktijk ook een echo bij 20 weken aan. In de loop van 2006 vergoeden de zorgverzekeraars 

twee echo’s per cliënt: een termijnecho en een echo bij 20 weken. 

 

4.4 Samenvatting focusgroepsgesprekken 

 

Over het algemeen zijn de cliënten tevreden over de VSP. Veel vrouwen komen met voorbeelden 

van prettige ervaringen. Men vindt het plezierig altijd bij de praktijk terecht te kunnen als er 

vragen zijn of wanneer men ongerust is.  

“De verloskundigen gaven rustig antwoord op mijn vragen. Aan het einde van de zwangerschap 

had ik bloedverlies. Ik heb toen contact opgenomen met de praktijk. De verloskundige kwam 

direct langs en nam het heel serieus”.  

Men ervaart over het algemeen het contact met de verloskundigen als plezierig. Over de 

begeleiding tijdens de bevalling zijn bijna alle deelnemers uitermate tevreden.  

Na de positieve ervaringen is de cliënten gevraagd naar de wensen, behoeften en ideeën en blijkt 

dat de praktijk zich op een aantal punten verder kan ontwikkelen. Veel cliënten vinden de 

consulten te veel gericht op de medische kant van de zwangerschap. De verloskundigen 

beoordelen de zwangere op een aantal medische aspecten. De cliënten willen een consult waarin 

meer ruimte is voor persoonlijke beleving en persoonlijke aandacht. Vooraf verwachtte de cliënt 

dat een consult meer op de persoon gericht zou zijn en minder op de medische aspecten. Met 

name de cliënten die voor de eerste keer zwanger zijn vinden dat ze (te) weinig (mondelinge) 

informatie ontvangen vanuit de praktijk over onderwerpen zoals zwangerschapscursussen, 
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borstvoeding en (plaats) bevalling. Verder geeft deze groep aan meer behoefte te hebben aan 

keuzeondersteunende informatie en begeleiding bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld wel of 

geen prenatale screening. Echter ook de groep zwangere vrouwen die al is bevallen  wil meer 

keuzeondersteunde informatie en begeleiding over prenatale screening ontvangen. 

In grote lijnen blijkt de cliënt meer persoonlijk maatwerk te willen. Per cliënt verschillen de 

behoeften en de wensen. De praktijk zou haar begeleiding en zorg meer kunnen toespitsen op de 

cliënt.      

 

4.5 Vergelijking literatuur 

 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de bevindingen uit de focusgroepsgesprekken 

overeenkomen met bevindingen uit de literatuur. 

Sinds 2001 voert Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 

jaarrapportages uit in het kader van ‘Behoefteraming verloskundigen 2001-2010’. Naast het in 

kaart brengen van de tijdsbesteding van de verloskundigen, wordt onderzoek uitgevoerd onder 

kraamvrouwen. In het onderzoek ‘Monitor Verloskundige zorgverlening rapportage vierde meting, 

najaar 2004’ [14] hebben in totaal 358 kraamvrouwen die op nacontrole zijn geweest een 

vragenlijst ingevuld. Aan deze cliënten is gevraagd vijf positieve ervaringen te noemen en 

aspecten die in hun ogen voor verbetering vatbaar zijn. De bevindingen uit dit rapport komen 

deels overeen met de resultaten van dit onderzoek. Uit het NIVEL onderzoek kwam een aantal 

knelpunten naar voren. De knelpunten die met dit onderzoek overeenkomen zijn: de begeleiding 

door meerdere verloskundigen, het beperkte aantal echo’s, de summiere informatieverstrekking, 

de summiere informatieverstrekking over de bevalling en het ontbreken van een echoapparaat op 

de praktijk. De punten hierboven zijn in oplopende volgorde van vaakst tot minst vaak genoemd 

weergegeven. In het NIVEL onderzoek is aan de kraamvrouwen gevraagd naar de waardering 

van zorg. De respondenten noemden in de vragenlijst de kwaliteitsaspecten die in hun ogen voor 

verbetering vatbaar zijn. In de vragenlijst werd niet gevraagd  hoe zij deze kwaliteitsaspecten 

naar hun wensen opgelost zouden willen zien. De vragenlijst brengt niet de onderliggende 

behoeften in kaart. 

Net als in het onderhavige onderzoek blijkt uit het onderzoek ‘Eerstelijns verloskundige zorg 

vanuit cliëntenperspectief ’ (Feijen-de Jong, 2003) [15] dat de cliënten over het algemeen 

tevreden zijn over de geleverde zorg door de eerstelijns verloskundige. Dit onderzoek is 

uitgevoerd onder 150 bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en het 

noordwestelijke deel van de provincie Groningen. In de vragenlijst is zowel naar de ervaringen 

van de cliënten als naar het belang daarvan gevraagd. 

 



                                              De verloskundige Stadspraktijk vanuit cliëntperspectief; 
                                                              zwangere en bevallen vrouwen uit de praktijk spreken 

        Individuele interviews spontane abortus 
 

4.6 Respons  

 

In totaal is aan 14 cliënten gevraagd of ze geïnterviewd wilden worden voor dit onderzoek. Twee 

cliënten wilden niet deelnemen. Eén cliënt gaf aan geen zin te hebben en voor de andere cliënt 

was de spontane abortus te lang geleden (tien jaar) om een bijdrage te kunnen leveren. Twaalf 

cliënten hadden toegezegd deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn acht cliënten 

geïnterviewd. Om de volgende redenen zijn vier cliënten niet geïnterviewd. Met één cliënt is twee 

keer een afspraak gemaakt en beide keren is zij niet verschenen. Om organisatorische redenen 

konden twee cliënt niet geïnterviewd worden. Een andere cliënt was telefonisch onbereikbaar, 

zodat geen afspraak gemaakt kon worden. 

 

4.7 Kenmerken geïnterviewden 

 

Acht vrouwen zijn geïnterviewd. Op het moment van de interviews waren drie vrouwen na de 

spontane abortus opnieuw zwanger en vijf vrouwen waren inmiddels bevallen. De gemiddelde 

leeftijd is 30,5 jaar. De jongste geïnterviewde is 24 en de oudste is 35 jaar oud. Na gemiddeld 

ongeveer negen weken vond de spontane abortus plaats. De groep geïnterviewden is hoog 

opgeleid. Zeven van de acht geïnterviewden hebben een HBO of WO studie gevolgd en 

afgerond. 

 

4.8 Topics  

 

Hieronder worden de bevindingen voortgekomen uit de individuele interviews besproken. Ten 

eerste wordt beschreven wat de spontane abortus voor de cliënten betekende en wat men van de 

begeleiding door de verloskundigen van de VSP tijdens de spontane abortus vond. Vervolgens 

wordt inzicht gegeven in de begeleiding van andere zorgverleners tijdens de spontane abortus. 

Hierna volgt een beschrijving van de wensen en behoeften van de cliënten ten aanzien van het 

aanbod van zorg en diensten van de VSP. Daarnaast worden kort nog enkele opmerkingen van 

cliënten weergegeven over de bejegening door de verloskundigen van de VSP.  

 

Verwerking spontane abortus 

Voor alle geïnterviewde cliënten was de spontane abortus een onplezierige en onverwachte 

gebeurtenis. Hoe ze er tegen aan kijken is per cliënt verschillend. Geen één reactie was 

hetzelfde. Aan de hand van de volgende citaten is op te maken hoe divers de reacties zijn.  
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Cliënt:  

“Ik was helemaal van de kaart. Ik moest zo bijstellen. Ik was zo aan het denken van dit en zo dat. 

Ik was dag en nacht aan het dromen en denken. Ik vond dat heel moeilijk”. Daarnaast gaf een 

cliënt aan dat ze van nature redelijk nuchter is en wist dat het dus niet goed was. Citaat: “En dan 

is dat zo en leg ik mij daar bij neer”.  

Twee cliënten hebben veel nagedacht over de oorzaak van de spontane abortus. Eén cliënt geeft 

aan dat ze doemscenario’s had over de oorzaak. Ze was bang dat het aan haar katten gelegen 

had. Een huisarts had tegen een cliënt gezegd “Het is moeder natuur, het is niet goed geweest 

en daarom heeft het afscheid genomen”. Dit vond de cliënt erg prettig. Een volgende cliënt denkt 

er als volgt over: “Je hebt wel de geruststelling: ik kan zwanger worden. Dat is gewoon een goed 

gevoel”., waar de cliënt veel aan had.  

Bijna alle cliënten verwerkten de spontane abortus door er veel met familie en vrienden over te 

praten.  

 

 

Begeleiding VSP tijdens spontane abortus 

Tijdens de spontane abortus zochten de cliënten die zich daar hadden aangemeld contact met de 

VSP. 

Cliënt:  

 “Ik had de papieren gelukkig in huis en een 06-nummer voor spoedgevallen. Dat kon ik dan ook 

bellen. Ik zou dan ook iedereen aanraden zich zo snel mogelijk in te schrijven en niet uit het 

oogpunt van het gaat mis. Het is gewoon prettig dat je iemand kan bellen mocht er wat zijn. Dat is 

wel fijn”.  

Per cliënt verschilde de mate waarin zij werden begeleid door de verloskundigen van de VSP. 

Over het algemeen zijn de cliënten tevreden over deze begeleiding. De cliënten geven aan dat ze 

het plezierig vinden dat de verloskundigen duidelijk aangeven dat je altijd mag bellen.  

Cliënt:  

 “Ze was heel lief aan de telefoon (de verloskundige), ze zei bel over een paar uur maar weer hoe 

het dan gaat.”. En: “Het was heel duidelijk dat als ik nog vragen had, dan had ik die makkelijk 

kunnen stellen”.  

De meeste cliënten vinden dat de VSP hun partner naar tevredenheid betrokken in de 

begeleiding bij de spontane abortus. Wel wekte een enkele cliënt de indruk dat de partner meer 

informatie/begeleiding wilde ontvangen. Dit betreft cliënten die een bepaalde situatie 

meemaakten zoals een heftige spontane abortus. 
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Begeleiding andere zorgverleners tijdens spontane abortus 

Bij de begeleiding van een cliënt die een spontane abortus ondergaat kunnen verschillende 

zorgverleners betrokken zijn: de huisarts, de verloskundige en de gynaecoloog. Bij een aantal 

cliënten was de VSP intensief betrokken bij de begeleiding, zij hadden zich al aangemeld bij de 

VSP voordat er sprake was van een spontane abortus. Andere cliënten werden intensief door de 

huisarts of de gynaecoloog begeleid. Hierdoor is er geen continuïteit in de begeleiding van 

vrouwen die een spontane abortus ondergaan. In de periode van de spontane abortus brachten 

bijna alle geïnterviewden een bezoek aan het ziekenhuis voor diagnosestelling aan de hand van 

een echo. Meestal kon een cliënt redelijk snel in het ziekenhuis terecht voor een echo. Een cliënt 

hierover: “Ik vond het heel fijn dat ik heel snel een echo had, het is wel heel erg dat je 

geconfronteerd wordt van het is echt weg, maar aan de andere kant is het ook fijn om te weten 

dat je lichaam alles vanzelf opruimt”.  

 

Bejegening verloskundigen van de VSP bij volgende zwangerschap 

Tijdens het intakegesprek wordt door de verloskundige standaard gevraagd of de cliënt een 

spontane abortus heeft gehad. Meestal komt de spontane abortus daarna niet meer ter sprake. 

Drie cliënten geven aan voor de consulten bij een verloskundige extra zenuwachtig te zijn omdat 

ze bang zijn dat het weer mis gaat. Zij zouden het op prijs stellen als hier met de verloskundige 

tijdens de consulten over gesproken werd.  

Eén cliënt vindt dat bij een intakegesprek of eerste telefonische contact met de VSP een belletje 

moet gaan rinkelen als de cliënt aangeeft eerder een spontane abortus gehad te hebben. Men 

moet het serieus nemen, begrip tonen, begrip hebben en deskundig zijn. 

 “Mensen die een spontane abortus krijgen (of gehad hebben) is meer aandacht gegund als ze er 

behoefte aan hebben”. 

 

Wensen en behoeften ten aan zien van aanbod zorg en diensten  

Hieronder wordt per periode aangegeven welke wensen en behoeften de cliënten hebben. 

Allereerst worden de wensen en behoeften genoemd tijdens de spontane abortus, vervolgens in 

de periode na de spontane abortus, en als laatste in de periode als de cliënten opnieuw zwanger 

zijn.  

Tijdens spontane abortus 

Ten aanzien van eventuele behoeften oppert een cliënt dat de begeleiding zou worden verbeterd 

als de verloskundigen standaard langs gaan bij een cliënt die een spontane abortus ondergaat. 

Of in ieder geval als de cliënt daar behoefte aan heeft.  

Cliënt: 
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 “Ik vond het vervelend dat ik enigszins moest aandringen voordat de verloskundige langs kwam. 

Ik vond het heel prettig dat zij langs kwam”. 

Na spontane abortus 

De meeste cliënten hadden voor de verwerking geen extra begeleiding nodig vanuit de VSP. Wel 

noemde een aantal cliënten dat de mogelijkheid van een afsluitend consult in het vaste 

zorgpakket zou moeten. In de vorm van een brief vanuit de praktijk kan de cliënt geattendeerd 

worden op de mogelijkheid tot een afsluitend consult. De cliënt kan dan zelf bepalen of ze daar 

wel of geen gebruik van wil maken.  

Cliënt:  

“Dan kan bekeken worden of vrouwen behoefte hebben aan hulpverlening of lotgenotencontact. 

Eveneens kan ingegaan worden op een eventuele volgende zwangerschap. Dat ze altijd kunnen 

bellen als er iets is, en dat er mogelijkheid is tot een vroege echo”.  

Ook vroegen sommige cliënten zich af of er vanuit de praktijk informatie over spontane abortus 

wordt aangeboden. Een cliënt: “Over wat voor opmerkingen je kunt verwachten. Dat je ook 

verdrietig mag zijn, ook al heb je al een gezond kind”. Een cliënt had van de verloskundigen na 

de spontane abortus wel meer informatie willen ontvangen over praktische zaken. Cliënt: “Je 

moet veel eigen initiatief tonen als je vragen hebt. Wanneer kun je weer werken? Kun je naar de 

sauna?”.   

Op het moment dat de interviews plaatsvonden was de praktijk bezig een folder te ontwikkelen 

over spontane abortus. Deze folder kan nu via de website van de praktijk gedownload worden.  

 

Tijdens de nieuwe zwangerschap 

De cliënten die een spontane abortus ondergaan hebben en opnieuw zwanger zijn, worden op 

dezelfde wijze begeleid als vrouwen die geen spontane abortus gehad hebben. Het enige 

verschil is dat bij deze groep vrouwen een extra echo gemaakt wordt, meestal rond zes à zeven 

weken.  

Duidelijk komt naar voren dat de vrouwen in de eerste periode van de zwangerschap meer 

behoefte hebben aan zekerheid en bevestiging door de verloskundigen van de VSP. Ze willen 

vaker op consult bij de verloskundigen en vaker een echo krijgen. De nieuwe zwangerschap 

ervaren de cliënten duidelijk als minder eufoor en met minder onbevangenheid. De cliënten 

wachten met het maken van plannen en met fantaseren.  

Cliënt:  

“En dan…………..dan komt de onzekerheid. Niet het zwanger raken, maar het moment dat je 

weer zwanger bent. Dan ga je terug kijken naar de eerste keer dat je weer zwanger was. Dan 

heb je echt zoiets van: O en nu. We waren ook heel even blij. Yes, we zijn weer zwanger. Ja en 
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nu, wat komt er nu weer op ons pad. Zal dit goed gaan? Zal dit weer verkeerd gaan? Toen kwam 

de onzekerheid”.  

 

4.9 Samenvatting interviews 

 

De vrouwen die een spontane abortus hadden en begeleid zijn door de verloskundigen van de 

VSP waren in het algemeen tevreden over deze begeleiding. De verloskundigen geven duidelijk 

aan dat de cliënten contact kunnen opnemen als ze vragen hebben of ongerust zijn. Dit ervaren 

de cliënten als zeer positief. 

Bij de begeleiding tijdens de spontane abortus kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn: 

de huisarts, de verloskundige en gynaecoloog. Per zorgverlener verschilde de mate waarin zij de 

cliënt begeleidde. Sommige cliënten hadden geen contact met de huisarts en anderen hadden 

(nog) geen contact met een verloskundige van de VSP. Er is geen continuïteit in de begeleiding 

van vrouwen die een spontane abortus meemaken.  

De cliënten gaven aan dat ze extra begeleiding vanuit de VSP voor het verwerken van de 

spontane abortus niet nodig vonden. De meeste van hen verwerkten de spontane abortus 

voornamelijk door er veel met familie en vrienden over te praten. Wel hadden enkele cliënten 

graag de mogelijkheid gehad om na de spontane abortus praktische vragen te stellen aan een 

verloskundige van de VSP. Dit betreft vooral vragen over wanneer men weer aan het werk zou 

kunnen gaan, activiteiten zou mogen ondernemen et cetera.  

Als cliënten opnieuw zwanger zijn na de spontane abortus, zijn ze minder euforisch. Zij voelen 

zich onzeker en zijn bang dat het weer misgaat. Hierdoor hebben zij behoefte aan meer 

controlemomenten en bevestiging vanuit de VSP dan bij een normale zwangerschap gebruikelijk 

is. Zij zouden graag meer begeleiding en meer echo’s in de eerste fase van de zwangerschap 

willen.  
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen  
 

5.1 Conclusies focusgroepsgesprekken 

 

Vrijwel alle cliënten zijn positief over de Verloskundige Stadspraktijk (VSP). De sterke punten van 

de praktijk zijn de betrokkenheid van de verloskundigen tijdens de zwangerschap en de bevalling. 

De verloskundigen geven de cliënten het gevoel dat ze contact kunnen opnemen als er iets is of 

ongerust zijn. Over de begeleiding tijdens de bevalling zijn bijna alle cliënten uitermate tevreden.  

Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen waar volgens de deelnemers van de 

focusgroepsgesprekken meer aandacht aan geschonken zou moeten worden.  

Informatieverstrekking 

De cliënten willen meer informatie ontvangen over het verloop van de te verwachten begeleiding 

door verloskundigen tijdens de zwangerschap, zwangerschapscursussen, (plaats) bevalling, 

prenatale screening en borstvoeding. De cliënten verwachtten dat de verloskundigen uit zichzelf 

meer informatie zouden verstrekken. Naast hun eigen zoektocht naar informatie wensen de 

cliënten deze informatieverstrekking ook vanuit de praktijk. De informatie ontvangen zij het liefst 

in de vorm van een persoonlijk gesprek met de verloskundige.  

Keuzeondersteunende informatie en begeleiding 

De cliënten vinden het soms moeilijk bepaalde keuzes te maken. De verloskundigen dienen de 

cliënten meer keuzeondersteunende informatie en begeleiding te bieden. Vooral bij de 

onderwerpen prenatale screening en (plaats) bevalling hebben de cliënten hier meer behoefte 

aan. Dit geldt ook voor de groep zwangere vrouwen die al eerder bevallen is. Zij willen ook meer 

begeleiding en keuzeondersteunende informatie over prenatale screening ontvangen. 

Preconceptioneel advies 

Eén van de vragen waar men vanuit de leiding van de VSP in geïnteresseerd was, is of de 

cliënten behoefte hebben aan preconceptioneel advies. Uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat 

daarvoor geen draagvlak is onder de meeste cliënten. Men vindt het verstrekken van 

preconceptioneel advies meer een taak van de huisarts of apotheek. Wel is er draagvlak onder 

bepaalde subgroepen. Het gaat om de volgende groepen: vrouwen die een spontane abortus 

hadden, vrouwen die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hadden, vrouwen die niet 

zwanger raken en vrouwen die tot de risicoleeftijdsgroep behoren (vanaf 36 jaar). Een opmerking 

die hierbij geplaatst moet worden is dat de vrouwen inmiddels zwanger waren wat een vertekend 

beeld kan geven.   

Aanbod diensten en zorg 
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De cliënten vinden dat de zorg- en dienstverlening van de VSP op een aantal punten verbeterd 

kan worden. Het betreft de volgende aspecten:  

• De cliënten willen dat de VSP meer de nadruk legt op de mogelijkheid van een 

nacontrole zes weken na de bevalling; 

• De cliënten willen het liefst door minder verloskundigen begeleid worden tijdens de 

zwangerschap voor de verbetering van de continuïteit van verleende zorg;  

• De cliënten willen frequenter een echo tijdens de zwangerschap. 

Bejegening 

De cliënten verwachten van de verloskundigen een bejegening met veel empathie. De cliënten 

vinden de bejegening door een enkele verloskundige niet altijd prettig. Men voelt zich niet altijd 

serieus genomen. Zo vindt men dat de verloskundigen niet altijd plezierig reageren op 

zwangerschapklachten. 

De cliënten hadden tijdens het consult begeleiding verwacht die meer op de persoonlijke 

behoeften  van de cliënt was afgestemd.  

Per cliënt verschillen de behoeften en de wensen. Het aanbod van diensten en zorg vanuit de 

praktijk dient zo ingericht te worden dat de cliënt de zorg en diensten kan kiezen die aansluiten bij 

haar behoeften en wensen. Met andere woorden: de begeleiding en zorg moeten meer 

toegespitst worden op de individuele wensen van de cliënt.  

 

5.2 Conclusies interviews 

 

Begeleiding spontane abortus 

De vrouwen die tijdens de spontane abortus door de VSP begeleid zijn, vonden dit naar wens 

verlopen. De verloskundigen stellen de cliënten gerust en geven aan dat ze altijd contact kunnen 

opnemen als ze vragen hebben of ongerust zijn.  

De begeleiding door verloskundigen op het moment dat een cliënt een spontane abortus 

ondergaat kan verbeterd worden door standaard een thuisbezoek bij de cliënt voor te stellen. De 

cliënt kan dan zelf aangeven of zij op dat moment hier wel of geen behoefte aan heeft.  

Begeleiding na spontane abortus 

In de periode na de spontane abortus hadden de cliënten voor de verwerking geen behoefte aan 

begeleiding vanuit de VSP. De meeste cliënten verwerkten de spontane abortus door er veel met 

familie en vrienden over te praten. Wel blijkt er behoefte te zijn aan de mogelijkheid van een 

afsluitend consult, enkele weken na de spontane abortus. Ook hier zou de cliënt zelf willen 

bepalen of ze van deze mogelijkheid gebruik wil maken of niet.  

Begeleiding cliënten die opnieuw zwanger zijn na een spontane abortus 
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Als de groep vrouwen die een spontane abortus ondergaan heeft opnieuw zwanger is, willen zij 

(in de eerste periode van de zwangerschap) meer bevestiging en zekerheid krijgen vanuit de 

VSP. De cliënten willen vaker op consult bij de verloskundigen van de VSP en vaker een echo 

aangeboden krijgen. In de eerste drie maanden van de zwangerschap voelen de cliënten zich 

angstig en onzeker. De ervaring van de spontane abortus maakt dat de onbevangenheid tijdens 

de nieuwe zwangerschap bij veel cliënten verdwenen is, vooral gedurende de eerste maanden 

van de zwangerschap.  

 

5.3 Aanbevelingen voor de zorg- en dienstverlening aan de cliënten van de   

     Verloskundige Stadspraktijk 

 

De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de VSP. Vooral dient geïnvesteerd te worden in 

de voortzetting van de huidige zorg- en dienstverlening. Om aan te sluiten op de individuele 

wensen van de cliënten dient de VSP een breed scala aan zorg en diensten te ontwikkelen van 

waaruit de cliënt kan kiezen.  

Meer tijd per cliënt  

Inspelend op de behoeften van de cliënt zal de praktijk meer tijd per cliënt moeten 

besteden. Dit geldt met name voor de groep vrouwen die voor de eerste keer zwanger is. 

De extra tijd zou besteed moeten worden aan het verstrekken van informatie, 

persoonlijke aandacht en  

keuzeondersteunende informatie en begeleiding. De cliënten willen met name meer 

informatie ontvangen over zwangerschapscursussen, borstvoeding, prenatale screening, 

(plaats) bevalling en over hoe de begeleiding door de verloskundigen tijdens de 

zwangerschap er uit ziet. Daarnaast wensen de cliënten meer keuzeondersteunende 

informatie en begeleiding over prenatale screening en over de keuze voor de plaats van 

de bevalling. De groep zwangere vrouwen die al een keer bevallen is, zou ook graag 

meer (keuzeondersteunende) informatie en begeleiding over prenatale screening 

ontvangen.  

Meer voorzieningen/diensten in de praktijk 

 Om beter op de wensen en behoeften van de cliënten in te spelen dient de VSP 

bepaalde aspecten van de zorg- en dienstverlening te verbeteren of nieuwe zorg c.q. 

diensten te ontwikkelen. Zo dient de VSP meer de nadruk te leggen op de mogelijkheid 

van een nacontrole zes weken na de bevalling. Bij voorkeur wordt de cliënt via een brief 

of telefoontje vijf weken na de bevalling vanuit de praktijk op deze mogelijkheid 

geattendeerd. Daarnaast kan de VSP in de vorm van een inloopspreekuur meer 

informatie aan de cliënten aanbieden. Een verloskundige verstrekt tijdens het 
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inloopspreekuur informatie en beantwoordt vragen van de cliënten waar tijdens het 

consult geen ruimte voor is. De opzet is vergelijkbaar met een VVV-kantoor. Eventueel 

kan hier ook keuzeondersteunende informatie en begeleiding in opgenomen worden. 

Om de informatieverstrekking completer te maken zou een informatieschema opgesteld 

kunnen worden. Per consult wordt op het schema aangegeven welke informatie de 

verloskundige verstrekt. De cliënt weet dan exact wanneer welk onderwerp ter sprake 

komt. Bijkomend voordeel is dat de verloskundigen precies weten wat er al besproken is, 

en wat er op het consult besproken moet worden. Ten slotte heeft de cliënt als voorkeur 

dat op de praktijk echo’s gemaakt worden. Inmiddels is dit gerealiseerd. De frequentie 

van een echo mag van de cliënt hoger. In ieder geval vindt de cliënt een echo bij 20 

weken gewenst. Ook dit is onlangs gerealiseerd. Daarnaast ziet de cliënt graag nog meer 

zorgtaken in de praktijk gebundeld. Zo stellen zij het op prijs als bijvoorbeeld ook 

bloedprikken in het takenpakket van de verloskundige wordt opgenomen.  

Begeleiding tijdens zwangerschap door kleiner aantal verloskundigen 

De cliënt geeft de voorkeur aan een kleiner team van verloskundigen dat hen begeleidt. 

Een team van ongeveer vier verloskundigen die de begeleiding tijdens de zwangerschap, 

de bevalling en de kraamperiode op zich nemen, lijkt hen ideaal.  

Aangename bejegening 

De cliënten vinden een prettige bejegening door de verloskundigen belangrijk. De praktijk 

zal hier voortdurend aandacht aan moeten schenken en het zal een standaard onderdeel 

moeten worden in de beleidsvoering. De verloskundigen moeten regelmatig cursussen 

en scholing volgen ter ondersteuning en verbetering van de omgang met de cliënten.  

Preconceptioneel advies  

De VSP kan preconceptioneel advies aan bepaalde subgroepen in de praktijk aanbieden. 

Hiermee worden de volgende groepen bedoeld: vrouwen die een spontane abortus 

hadden, vrouwen die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hadden, vrouwen die 

moeite hebben met zwanger raken en vrouwen die tot de risicoleeftijdsgroep behoren. 

Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst dat het moeilijk is deze groep te 

bereiken als ze eerder nog geen contact hadden met de VSP.   

 

5.4 Aanbevelingen voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten met een 

spontane  

      abortus  

 

Voor de groep vrouwen die een spontane abortus heeft ondergaan is het ontwikkelen van een 

specifiek begeleidingstraject gewenst. Dit traject zou moeten lopen vanaf het moment van de 
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spontane abortus tot de volgende zwangerschap. In een vervolgonderzoek zou op grote schaal 

onderzocht kunnen worden hoe een dergelijk begeleidingstraject er exact uit zou moeten zien. Uit 

dit onderzoek blijkt in ieder geval dat de cliënten behoefte hebben aan een afsluitend consult 

enkele weken na de spontane abortus en aan meer persoonlijke aandacht bij een volgende 

zwangerschap. Als de cliënt opnieuw zwanger is wenst zij frequenter consulten en echo’s in het 

beginstadium van de zwangerschap. Hieronder staat per onderwerp beschreven op welke wijze 

dit uitgevoerd kan worden.  

Afsluitend consult 

Een afsluitend consult kan enkele weken na de spontane abortus aangeboden worden. 

Door middel van een brief wordt de cliënt enkele weken na de spontane abortus 

uitgenodigd voor een afsluitend consult. De cliënt bepaalt zelf of ze hier gebruik van wil 

maken of niet. De volgende onderwerpen kunnen tijdens het afsluitend consult aan bod 

komen: oorzaak spontane abortus, lichamelijke conditie, psychische conditie, opnieuw 

zwanger raken, mogelijkheid vervroegde echo et cetera. Tevens onderzoekt de 

verloskundige of de cliënt behoefte heeft aan extra begeleiding. Uiteraard kan de cliënt 

tijdens het consult een antwoord krijgen op al haar vragen.  

Meer begeleiding als cliënt opnieuw zwanger is na spontane abortus 

Als de groep vrouwen die een spontane abortus ondergaan hebben opnieuw zwanger is 

willen zij meer persoonlijke aandacht van de verloskundigen tijdens de begeleiding van 

de zwangerschap. In deze fase heeft de cliënt angstgevoelens en is zij onzeker.  

In de eerste maanden is een echo/consult om de twee à drie weken gewenst. De cliënt 

heeft veel controlemomenten in de begeleiding tijdens de zwangerschap nodig, vooral 

tijdens de eerste drie maanden. 

Door bovenstaande aanbevelingen uit te voeren kan de VSP haar zorg- en dienstverlening 

verbeteren. 

De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kan verbeterd worden. Tijdens een 

spontane abortus heeft een cliënt vaak met verschillende zorgverleners te maken. Om de 

begeleiding van een vrouw die een spontane abortus ondergaat te verbeteren is het gewenst om 

samen met de verschillende zorgverleners een protocol op te stellen. In het protocol staan de 

gemaakte afspraken tussen de verschillende zorgverleners en op welke wijze een cliënt met een 

spontane abortus begeleid moet worden. Onderzocht moet worden welk begeleidingstraject het 

meest geschikt is voor de cliënt. Op deze manier is voor alle zorgverleners duidelijk welk 

behandelingsplan gevolgd moet worden en wordt de continuïteit van de zorg- en dienstverlening 

aan vrouwen die een spontane abortus ondergaan verbeterd. Dit betekent een nauwe 

samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen en gynaecologen.  
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5.5 Aanbevelingen voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten met een 

negatieve    

     seksuele ervaring  

 

Tijdens dit onderzoek is slechts één cliënt die voldeed aan de criteria geïnterviewd. Het advies 

aan de VSP is mede daarom dit gedeelte van het onderzoek te continueren. Zij heeft een unieke 

mogelijkheid om met deze doelgroep in contact te komen. Op het moment dat een verloskundige 

een cliënt die aan de criteria voldoet op het spreekuur ontvangt, kan zij deze benaderen. Een 

onderzoeker kan de interviews dan afnemen en uitwerken. 

Daarnaast dienen de vragen die betrekking hebben op seksueel misbruik/negatieve seksuele 

ervaringen op de intakelijst aangepast te worden. Het betreft de volgende twee vragen: 

Vraag 1: Bent u ooit slachtoffer geweest van seksueel geweld en/of misbruik?  

Vraag 2: Heeft u een negatieve seksuele ervaring gehad?   

De laatste vraag kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Als een cliënt deze vraag 

bevestigend beantwoordt, is onbekend wat de negatieve seksuele ervaring is geweest. De 

verloskundigen weten dan niet of het een belemmering kan vormen tijdens de begeleiding van de 

zwangerschap. Op de intakelijst moet een definitie van ‘een negatieve seksuele ervaring’ 

toegevoegd worden of de vraag moet explicieter gesteld worden.  
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BIJLAGE I Schema focusgroepsgesprekken 

 
 
Leidraad focusgroepsgesprekken 
 
Openingsvragen: 
-naam  
-aantal maanden zwanger  
-uitgerekende datum  
 
Introductie:  

• Wat was zijn uw ervaringen met de VSP? 
 

Sleutelvraag: 
• Aan welke diensten en zorg, die de VSP niet aanbiedt, hebben jullie behoefte? 
 
• Topics 
 

1. duur van de begeleiding na bevalling en kraambed  
  -hoe lang is begeleiding gewenst na bevalling en kraambed; 

-is er behoefte aan meer begeleiding gericht op het kind, zo ja op welke wijze;    
 
2. informatieverstrekking en keuzeondersteunende informatie en begeleiding 
-over welke onderwerpen; 
-op welke wijze; 
-hoe vaak en op welke momenten; 
 
3. prenatale screening  
-is er behoefte aan meer informatie; 
-op welke wijze; 
 
4. uitbreiding diensten en zorg (bijvoorbeeld meer echo’s, test blaasontstekingtest, 
telefonisch spreekuur);  
-moet de praktijk meer diensten gaan aanbieden; 
-welke diensten zijn gewenst; 
 

             5. pijnbestrijding 
  -hoe gaat de VSP hiermee om;         

-is hierover meer informatie gewenst; 
 

             6.  preconceptioneel advies 
-is er behoefte aan informatie, voorlichting, begeleiding tijdens de preconceptionele fase; 
-op welke wijze moet preconceptioneel advies aangeboden worden; 
-is het aanbieden van preconceptioneel advies een taak van de VSP? 

 
 



                                              De verloskundige Stadspraktijk vanuit cliëntperspectief; 
                                                              zwangere en bevallen vrouwen uit de praktijk spreken 

 

BIJLAGE II Uitwerking onderwerpen focusgroepsgesprekken 

 

• Preconceptioneel advies 

In oktober 2004 is de Stichting Preconceptiezorg Nederland opgericht. Het doel van deze 

stichting is het bevorderen van een laagdrempelig preconceptioneel consult voor paren met een 

kinderwens. Volgens professor E.A.P. Steegers (gynaecoloog en hoogleraar verloskunde en 

prenatale geneeskunde verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam) zijn er drie redenen om 

vóór de conceptie medisch advies in te winnen. De eerste reden is om het paar te informeren 

over wat zij beter wel of juist beter niet kunnen doen in de periode vóór de conceptie. Verder kan 

tijdens een adviesgesprek nagegaan worden of er zaken zijn (zoals medicijngebruik) die om 

bijzondere maatregelen vragen tijdens de zwangerschap. Tenslotte hebben paren met bijzondere 

risico’s baat bij een preconceptioneel advies. Hierbij valt te denken aan paren die bijvoorbeeld 

eerder een kind met een aangeboren afwijking hebben gehad. Voor paren die weten dat zij een 

bepaald risico lopen is preconceptioneel advies met een zorgverlener mogelijk. Enkele 

academische ziekenhuizen bieden zo’n adviesgesprek aan.  

Per 1 januari 2004 is een website gelanceerd, waar paren met een kinderwens op terecht 

kunnen. De website heet www.ZwangerWijzer.nl  en op deze site kunnen zij een checklist 

invullen. Aan de hand van de ingevulde checklist wordt gekeken of er risico’s zijn voor moeder en 

kind. Na het invullen van de checklist ontvangt het paar het resultaat. Als blijkt dat er eventuele 

risico’s zijn krijgt het paar het advies om contact op te nemen met een zorgverlener. 

Bron: Steegers, E.A.P. (2004) Bezint eer gij bemint: Advisering voorafgaand aan de conceptie in           

Bio-Wetenschappen en Maatschappij serie ‘Hoe bevalt de zwangerschap’ (nr 4). Den Haag,   

Stg. Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 

 

• Begeleiding zwangere vrouwen  

Naast de medische handelingen, is een belangrijke taak van de verloskundige de 

(psychosociale)begeleiding. In het Eindrapport van de Commissie van het College voor 

zorgverzekeringen wordt (psychosociale)begeleiding omschreven als: bejegening, 

voorlichting/counseling, coaching en begeleiding en gidsfunctie. De begeleiding van een 

zwangere vrouw en haar partner is belangrijk. De wijze waarop een cliënt wordt begeleid door 

een zorgverlener is van invloed op het verloop van de zwangerschap en bevalling. 

 

Bron: CVZ Verloskundige Vademecum 2003, Eindrapport van de Commissie van het College 

voor zorgverzekeringen. Diemen, College van zorgverzekeringen. 
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• Prenatale screening 

Prenatale screening is onderzoek tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Gekeken 

wordt of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. De 

screeningstest bepaalt of er een kans is dat het kind een aangeboren aandoening heeft. De 

screeningstest geeft niet aan of het kind de aandoening heeft, alleen of het kind een verhoogd 

risico heeft op bepaalde aandoeningen. Als blijkt dat een zwangere een verhoogd risico heeft, 

komt zij in aanmerking voor prenatale diagnostiek.  

Er zijn verschillende vormen van prenatale screening: 

• NT-meting: door middel van een echoscopisch onderzoek wordt de dikte van het vocht in de 

huidplooi van de nek van de baby gemeten. Deze test kan in week 10 tot 14 van de 

zwangerschap uitgevoerd worden; 

• Serumscreening: een vroege bloedtest. Deze test kan in week 10 tot 14 van de 

zwangerschap uitgevoerd worden; 

• Combinatietest: zowel de NT-meting als serumscreening worden uitgevoerd. Deze 

combinatietest kan in week 11 tot 14 van de zwangerschap worden uitgevoerd; 

• De tripletest: de late bloedtest. De tripletest kan in week 9 tot 11 en in week 15 tot 20 van de 

zwangerschap uitgevoerd worden; 

• Standaard echoscopisch onderzoek: een echo waarbij het kind beoordeeld wordt op de 

aanwezigheid van structurele afwijkingen. Deze kan in week 18 tot 22 van de zwangerschap 

gemaakt worden.  

Prenatale screening is voor alle zwangere vrouwen toegankelijk, ongeacht leeftijd, gezondheid en 

eventuele erfelijke en/of aangeboren aandoeningen. Echter, de kosten worden alleen door een 

zorgverzekeraar vergoed als prenatale screening wordt uitgevoerd op basis van medische 

indicatie of als de zwangere vrouw tot de risicoleeftijdsgroep (36 jaar en ouder) behoort.  

Niet alle zwangere vrouwen komen in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Een cliënt die 36 

jaar (of ouder) en 18 weken of langer zwanger is komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek.  

Ook vrouwen die een ziekte hebben (zoals diabetes) waarbij een verhoogde kans op een 

aangeboren afwijking is, kunnen prenatale diagnostiek laten uitvoeren. Als in de familie van de 

vrouw of haar partner erfelijke en/of aangeboren afwijkingen voorkomen kan op verzoek van de 

cliënt en haar partner prenatale diagnostiek uitgevoerd worden. Tot de prenatale diagnostiek 

behoren de volgende onderzoeksmogelijkheden vruchtwaterpunctie, vlokkentest of uitgebreid 

echoscopisch onderzoek bij 20 weken.   

De volgende aandoeningen kunnen door middel van prenatale screening opgespoord worden: 

aandoeningen door afwijkingen in de chromosomen (onder andere Downsyndroom) en 

aandoeningen waarbij lichamelijke afwijkingen op de voorgrond staan (zoals spina bifida).  
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Bron: Franx, A. (2005) Prenatale screening: Onderzoek naar aangeboren afwijkingen in het begin 

van de zwangerschap. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 

Patiëntvoorlichting.  

Bron: Nijhuis, J.G. (2005) Prenatale zorg. Maarssen, Elsevier.  

 

• Pijnbestrijding 

De pijnervaring tijdens de bevalling verschilt per vrouw. Naarmate de ontsluiting vordert neemt 

meestal de pijn toe. De ene vrouw ervaart de pijn het hevigst tijdens de weeën en een andere 

vrouw tijdens het persen. Door ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen kan de 

vrouw de weeën beter opvangen. Door geconcentreerd de weeën op te vangen, komt het 

lichaam van een vrouw in een bepaald ritme waarbij een stofje vrijkomt dat het lichaam zelf 

aanmaakt; endorfine. De endorfine heeft een pijnstillende werking en zorgt ervoor dat de pijn 

beter te verdragen is. Het komt regelmatig voor dat vrouwen de pijn tijdens de bevalling 

ondraaglijk vinden. Met medicijnen kan de pijn tijdens een bevalling verlicht worden. 

In Nederland bevalt ruim 30 % van de vrouwen thuis onder begeleiding van een verloskundige. 

Bij een thuisbevalling is geen pijnbestrijding mogelijk. Pijnbestrijding heeft dermate veel risico’s 

dat thuis adquate pijnbestrijding niet verantwoord is. Daarom is alleen pijnbestrijding in het 

ziekenhuis mogelijk. Onder pijnbestrijding wordt verstaan: een injectie met een opiaat in 

combinatie met iets rustgevends of de ruggenprik die het onderlijf verdooft. Een anesthesioloog 

dient de ruggeprik toe en bewaakt de situatie van de vrouw. In Nederland krijgt 10 % van alle 

zwangere vrouwen pijnbestrijding bij de bevalling. Ter vergelijking: in België is dit 64 % en in 

Amerika 60 %.  

Bron: Schutte, M.F., Krommendijk, E.J. (2002) Pijnbestrijding tijdens bevalling. Utrecht, 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Patiëntvoorlichting. 

Bron: Nijhuis, J.G. (2005) Bepaald geen luxe: epidurale analgesie tijdens de bevalling. Jaargang 

60, nummer 15:611-613, Medisch Contact. 

 

 

 

 

 

 

 


