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Aim: 
• To facilitate nationwide 

midwife-led care research 
• To stimulate research in 

midwife-led care  
• To connect researcher and  

primary care midwives 
• To support research activities 
• To stimulate Evidence Based 

Midwifery Care (EBM)  

Results : 
82 midwifery practices   

affiliated 
Support of six ongoing 

studies: 
 INDEX 
ABCD 
PRIDE 
IRIS 

ReproQ  



De invloed van overgewicht van de moeder voor de zwangerschap en 
gewichtstoename van het kind op het metabool profiel op jonge leeftijd.  

Methoden 

Achtergrond Doel 

Adriëtte J.J.M. Oostvogels1, Karien Stronks1, Manon van Eijsden2, Tanja G.M. Vrijkotte1 
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Het BMI van de moeder voor de zwangerschap (pBMI) en de groei van 
het kind na de geboorte kunnen het kind programmeren voor slechte 
metabole uitkomsten. Echter, het is niet bekend hoe versnelde groei de 
associatie tussen pBMI en de metabole uitkomsten beïnvloedt. 

Wij hebben gekeken naar de associatie tussen de pBMI van de moeder 
en het metabool profiel van het kind op 5-6 jarige leeftijd en de rol van 
de gewichtstoename van het kind tussen 1 en 3 maanden in deze 
associatie.  

Resultaten 

Correspondentie:  Adriëtte Oostvogels 
 Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC 
 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 
 a.oostvogels@amc.nl // www.abcd-studie.nl 

Na correctie voor bovenstaande karakteristieken was: 
 

• een hogere BMI voor de zwangerschap geassocieerd met: 
- hogere middelomtrek-lengte ratio (=0.025, p<0.001) 
- hogere systole bloeddruk (=0.020, p<0.01) 
- hogere diastole bloeddruk (=0.016, p<0.05) 
- hogere metabole score (=0.079, p<0.01) 

• een snellere gewichtstoename van het kind geassocieerd met: 
- hogere middelomtrek-lengte ratio (=0.199, p<0.001) 
- hogere glucose waarden (=0.117, p<0.05) 
- hogere metabole score (=0.405, p<0.001) 

• er een significante interactie tussen pBMI en postnatale groei  
   in de associatie tussen: 
- pBMI en SBP (p=0.021) 
- pBMI en metabole score (p=0.047) 

Normale BMI + niet versnelde groei 
Normale BMI + versnelde groei 

Hoge BMI + niet versnelde groei 
Hoge BMI + versnelde groei 
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1459 moeder-kind paren van het prospectieve geboortecohort “ABCD-studie” 
 
Onafhankelijke variabelen 
•  BMI voor de zwangerschap 
•  Gewichtstoename van het kind 1-3 maanden na de geboorte 

 
Afhankelijke variabelen 
•  Z-scores van de metabole componenten van het kind: 

- middelomtrek-lengte ratio (WHtR) 
- systole bloeddruk (SBP) 
- diastole bloeddruk (DBP) 

•  Metabole score: som van de z-scores van WHtR, SBP, glucose, TG en HDL (*-1) 
 
Onafhankelijke variabelen 
•  Karakteristieken moeder: leeftijd, lengte, opleiding, etniciteit, pariteit, roken en hypertensie tijdens de zwangerschap 
•  Karakteristieken kind: geboortegewicht, zwangerschapsduur, geslacht, leeftijd en lengte bij de meting, tijd voor een              

scherm en calorie inname per dag. 

- nuchtere glucose 
- nuchtere triglyceriden (TG)  
- nuchtere high density lipoprotein (HDL) cholesterol 

Overgewicht voor de zwangerschap en versnelde 
gewichtstoename van het kind in de eerste 3 maanden  

na de geboorte hebben langetermijngevolgen voor  
het metabool profiel van het kind.  

Preventie van metabole ziekten begint dus al bij het 
optimaliseren van het gewicht van de moeder voor de 

zwangerschap en het voorkomen van voorkomen  
van versnelde groei van de zuigeling. 

Conclusie 

Lineaire associaties van BMI moeder voor zwangerschap,  
gewichtstoename kind, en metabole componenten kind 

Metabole score 
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Risicoselectie voor niet-medische risicofactoren in de 
huidige verloskundige zorg

Amber A. Vos1, Annemiek Leeman1, Adja JM Waelput1, Gouke J Bonsel1,2,3, Eric AP Steegers1, Semiha Denktaş1

CONTACT: A.A.VOS@ERASMUSMC.NL

Ondanks de relevantie blijven niet-medische risicofactoren
onderbelicht in zowel de eerstelijns als ziekenhuis
verloskundige zorg. Zorgverleners pleiten voor een
gestructureerde screening op niet-medische risicofactoren en
betrekking van niet-obstetrische zorgverleners, bij voorkeur
gebaseerd op een multidisciplinaire richtlijn.

CONCLUSIE

RESULTATEN
Risicoscreening en beleid
Zorgverleners van 70 eerstelijnsprakijken en 32 ziekenhuizen 
(gynaecologen, klinisch verloskundigen en arts-assistenten)
vulden de vragenlijst in (resp. 50% en 81%). Leefstijlfactoren 
als roken, alcohol en drugs werden consequent in kaart 
gebracht (100%), maar de screening op niet-medische 
risicofactoren was zeer variabel.  
Voor de screening op medische risicofactoren worden landelijke 
richtlijnen en lokale protocollen gebruikt (>90%). Er bestaat 
geen landelijke richtlijn voor de screening op niet-medische 
risicofactoren: het grootse deel van de zorgverleners gebruikt 
lokale protocollen (40%). Zorgverleners vinden het gebruik van 
multidisciplinaire protocollen voor de screening op niet-
medische risicofactoren het meest wenselijk.
Verwijsmogelijkheden
Bij (psycho)sociale problematiek wordt door 13% van de 
eerstelijns verloskundigen en 35% van de 
ziekenhuiszorgverleners maatschappelijk werk geconsulteerd 
(p<0,001) . Een grotere caseload van psychosociale 
problematiek (wekelijks vs. niet-wekelijks) resulteert in 
frequenter contact met maatschappelijk werk: eerstelijns 
verloskundigen: 15% vs. 10%, ziekenhuis zorgverleners: 41% 
vs. 26%. 
Tevredenheid
Een grote caseload van psychosociale problematiek leidt tot 
meer tevredenheid over de samenwerking met maatschappelijk 
werk. De verwijsmogelijkheden voor psychosociale 
problematiek worden over het algemeen als toereikend gezien.

ACHTERGROND
De ‘Verloskundige Indicatie Lijst’ vormt de landelijke basis voor 
de risicoselectie in het verloskundig systeem, maar focust 
alleen op medische risicofactoren. Hoewel de rol van niet-
medische risicofactoren tijdens de zwangerschap is aangetoond 
(leefstijl en sociale risicofactoren), is het momenteel niet 
duidelijk hoe de screening voor niet-medische risicofactoren 
plaatsvindt en hoe de samenwerking voor deze risicofactoren 
met niet-obstetrische zorgverleners (vb maatschappelijk werk) 
verloopt. 

DOELSTELLINGEN
1: Het in kaart brengen van de huidige manier van risicoselectie 
voor niet-medische risicofactoren; 
2: Het identificeren van verwijsmogelijkheden bij niet-medische 
risicofactoren; 
3: Inzicht verkrijgen in de tevredenheid onder obstetrische 
zorgverleners over de verwijsmogelijkheden en samenwerking 
met niet-obstetrische zorgverleners.

METHODE
Design: Cross-sectionele studie 
Setting: 40 gemeenten in Nederland
Populatie: Eerstelijns verloskundigen van 139 praktijken en 
gynaecologen, klinisch verloskundigen en arts-assistenten van 
36 ziekenhuizen. 
Methode: Web-based enquête. Statistische analyses m.b.v. 
chi-kwadraat toets en ongepaarde t-toets.
Primaire uitkomstmaten: 
1: Risicoscreening en beleid voor niet-medische risicofactoren 
tijdens de intake; 2: Verwijsmogelijkheden voor niet medische 
risicofactoren; 3: Tevredenheid huidige verwijsmogelijkheden en 
samenwerking met niet-obstetrische zorgverleners.

(1) Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, divisie Obstetrie en Prenatale Geneeskunde, Erasmus MC, PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam
(2) Rotterdam Verloskunde Academie, ‘Rochussenstraat gebouw’, PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam,  
(3) Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam
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Aantal niet-medische risicofactoren

Eerstelijns verloskundigen Ziekenhuis zorgverlener

Risicofactor Eerstelijns 
verloskundige

Ziekenhuis
zorgverlener P

Leefstijl-
gerelateerd

Roken 100 (99,0%) 124 (100,0%) 0,267
Alcohol 100 (100,0%) 124 (100,0%) .
Drugs 101 (100,0%) 124 (100,0%) .

Medicijngebruik 100 (99,0%) 124 (100,0%) 0,267

(Psycho)sociaal
Inkomen 14 (13,9%) 9 (7,3%) 0,108

Relatie 
problematiek 30 (29,7%) 21 (16,9%) 0,023*

Huiselijk geweld 92 (91,1%) 24 (19,4%) <0,001*

Werkstress 51 (50,5%) 32 (25,8%) <0,001*
Schulden 11 (10,9%) 2 (1,6%) 0,003*

Sociale steun 53 (53,0%) 48 (39,0%) 0,037*

Contact momenten Eerstelijns 
verloskundige

Ziekenhuis 
zorgverlener Tevredenheid Eerstelijns 

zorgverlener
Ziekenhuis 

zorgverlener
Maatschappelijk werk
Nee 96 (87,3%) 83 (64,8%) Nee, meer gewenst 1 (1,0%) 0 (0,0%)
Ja 14 (12,7%) 45 (35,2%) Nee, minder gewenst 40 (38,5%) 50 (37,6%)

Tevreden 63 (60,6%) 83 (62,4%)
Consultatiebureau    
Nee 55 (56,7%) 128 (90,1%) Nee, meer gewenst 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Ja 42 (43,3%) 14 (9,9%) Nee, minder gewenst 39 (37,1%) 48 (39,3%)

Tevreden 66 (62,9%) 74 (60,7%)
Kraamzorg
Nee 25 (28,4%) 117 (84,8%) Nee, meer gewenst 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Ja 63 (71,6%) 21 (15,2%) Nee, minder gewenst 8 (7,5%) 41 (33,9%)
   Tevreden 98 (92,5%) 80 (66,1%)

Huisarts
Nee 84 (77,1%) 132 (91,7%) Nee, meer gewenst 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Ja 25 (22,9%) 12 (8,3%) Nee, minder gewenst 58 (55,2%) 54 (43,2%)

Tevreden 47 (44,8%) 71 (56,8%)
GGD
Nee 98 (87,5%) 132 (93,0%) Nee, meer gewenst 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Ja 14 (12,5%) 10 (7,0%) Nee, minder gewenst 33 (32,0%) 44 (37,0%)

Tevreden 70 (68,0%) 75 (63,0%)
Bureau Jeugdzorg    
Nee 102 (91,9%) 112 (80,0%) Nee, meer gewenst 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Ja 9 (8,1%) 28 (20,04%) Nee, minder gewenst 45 (43,3%) 50 (39,7%)

Tevreden 59 (56,7%) 76 (60,3%)



Pre-test folder Minder Leven Voelen 
van KNOV/NVOG 
B. Zeegers MD, M.J. Nieuwenhuijze RM MPH 

Landelijke perinatale audit van à terme sterfte 2010: patient-delay bij minder leven voelen (MLV) 
                        meerdere keren als substandard factor aanwezig 
 
Folder 
KNOV en NVOG nemen samen het initiatief om een richtlijn MLV met patiënten folder te ontwikkelen 
Take-home messages van de concept folder (april 2013): 
- als u ongerust bent over de kindsbewegingen van uw baby neem contact op met de verloskundige of gynaecoloog 
- als u zich afvraagt of de baby minder beweegt ga dan op de linkerzij op bed liggen om contact te maken 

• bij het voelen van minstens 10 bewegingen in 2 uur hoeft u geen actie te ondernemen 
• neem contact op met uw zorgverlener bij minder dan 10 bewegingen in 2 uur 

- daarnaast wordt gesteld niet te gaan slapen bij ongerustheid over MLV maar contact te zoeken 
- verloskundige en gynaecoloog zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag! 
 
 
Pretest  
Doel: hoe gaat de folder effect hebben op het terugdringen van patient-delay bij MLV? 
Kwalitatief onderzoek (n=11) in de vorm van individuele  
interviews waarbij gebruik werd gemaakt van een semi- 
gestructureerde vragenlijst. Voor de ontwikkeling van de  
vragenlijst om gedragsverandering te meten, is het  
ASE-model gebruikt (zie schema). 
In ieder interview is de voorkennis over MLV van de  
zwangere geëxploreerd, vervolgens heeft de zwangere  
de folder gelezen en is een nameting verricht.  
 
 
Resultaten 
Bij het exploreren van de beginsituatie naar redenen om buiten de reguliere afspraken contact te leggen met 
verloskundige of gynaecoloog waren de antwoorden uiteenlopend: een halve dag, 1 dag tot 2 à 3 dagen MLV,  
als het beweegpatroon verandert en bij ongerustheid over het leven voelen. Tevens werd een spreiding gezien  
bij de ervaren barrières om te bellen bij MLV:  
Enkele zwangere vrouwen gaven  
aan geen barrières te ervaren. 
 
 
Na het lezen van folder gaven 8 van de 11 zwangere vrouwen aan vanaf nu sneller contact te gaan zoeken  
bij MLV. De leidraad ‘minder dan 10 bewegingen in 2 uur’ was voor de meeste vrouwen nieuw en juist  
deze vuistregel werd meerdere keren genoemd bij de toelichting om sneller contact te gaan zoeken bij MLV.  
Deze regel geeft houvast en ondersteunt in het beslissen om actie te ondernemen aldus de zwangere  
vrouwen. Het onderdeel eigen effectiviteit van het ASE-model om te handelen bij MLV lijkt door deze informatie  
in de folder versterkt te worden.  
 
Daarnaast wordt mogelijk ook de ervaren barrières  
om contact te zoeken bij MLV door de folder verlaagd.  
Uitspraken van zwangere vrouwen wijzen hier op: 
 
Daarentegen waren er 3 van 11 zwangere vrouwen die na het lezen van de folder aangaven niet sneller contact  
te gaan zoeken bij MLV. Deze  
zwangere vrouwen gaven als  
toelichting:  
 
 
De folder is geen losstaand instrument en de effectiviteit in het terugdringen van patient-delay bij MLV zal mede 
afhangen van de communicatie tussen zwangere vrouw en zorgverlener 
 
 
 
 
 
 
Opm. De folder lijkt geen onzekerheid of angst te induceren (gemeten met Likertschaal) (n = 11 is te laag voor conclusies) 
Opm. Dank gaat uit naar de aan de pretest deelnemende zwangere vrouwen en naar Rachelle van Gennip, Kelly Hoofs en Inge Visschers  
                                                                                                                           (studenten Academie Verloskunde Maastricht) 
 
 
 
 
 
 
 
 

…je wilt niet zeuren…   
…wanneer ik al vaker gebeld heb en er bleek niets te zijn…  
…wanneer ik weet dat ik de volgende dag een afspraak heb…  

…ik kom niet panisch over, want ik volg de instructie…  
…in de folder staat: aarzel niet en bel gewoon….  

…ik volg mijn gevoel, 10 is een arbitrair getal…  
…als ik twijfel neem ik contact op ongeacht folder of andere informatie… 
…ik ben heel nuchter en niet snel angstig dat er iets is….  



PROMISES studie: 
Cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angst en 

depressieve klachten tijdens de zwangerschap  
C Beijers1, J Ormel1, T Verbeek2, MG van Pampus3, JL Meijer2, CLH Bockting4, H Burger1,5 
 

1 Interdisciplinair Centrum voor Psychopathologie en Emotie regulatie, Universitair Medisch Centrum Groningen  

2 Afdeling Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen 
3 Afdeling Gynaecologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam 
4 Afdeling Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen 
5 Afdeling Huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen 

Primaire uitkomstmaat 
Het effect van cognitieve gedragstherapie op het 
niveau van angst (STAI) en depressie (EPDS)  
tijdens de zwangerschap (36wk), vergeleken met 
de gebruikelijke zorg. 
 

Achtergrond 
 10-15% van alle zwangere vrouwen ervaart 

klachten van angst of depressie.  
 Deze vrouwen hebben een verhoogd risico op 

kinderen met emotionele en gedragsproblemen 
vergeleken met vrouwen zonder deze klachten. 
Verder zijn deze klachten geassocieerd met  

    nadelige obstetrische uitkomsten.  
 Tot dusver is er weinig bewijs voor de  

effectiviteit van cognitieve gedragstherapie 
voor de behandeling van angst en depressie 
tijdens de zwangerschap.  

Inclusie criteria 
Alle zwangere vrouwen in hun 1e trimester in  
verloskundigenpraktijken of ziekenhuizen met angst 
en/of depressieklachten. 
Exclusie criteria 
Het niet beheersen van de Nederlandse taal, onder 
behandeling psychotherapie, hoog suïcide risico, 
ernstige lichamelijke ziekte, harddruggebruik. 

Correspondentie: C. Beijers, c.beijers@umcg.nl. Bezoek ook: www.promises-onderzoek.nl.  
De PROMISES studie wordt financieel ondersteund door ZonMw nr. 120520013. 






















 
 

Effect size ≥ 0.38, α =5%, power (1-β) =80% 

Resultaten 
 Vrouwen in interventiegroep hebben iets vaker 

een diagnose angst of depressie volgens DSM-IV. 
 Angst en depressie dalen in beide groepen. STAI 

scores dalen van 48 naar 42. EPDS scores dalen van 
10 naar 9. 

 Geen verschil in groepen op 36 wk zwangerschap 
(correctie voor scores bij screening): 

 STAI: -0.6 (-3.9;2.6) p=0.69 
 EPDS: 0 (-1.2;1.2) p=0.99 
 Ook vrouwen die minstens 6 sessies gevolgd  
 hebben laten geen verschil zien ten opzichte van 
 de controle groep. 
 Subgroep analyses uitgevoerd voor DSM-IV  
 diagnose (angst of depressie), pariteit en sociaal-
 economische status: geen verschil in groepen. 

Conclusie 
Hoewel cognitieve gedragstherapie buiten de  
zwangerschap effectief is voor behandeling van angst 
en depressie kon de PROMISES studie geen daling in 
klachten door de interventie aantonen.  
Er zijn meer studies nodig die de behandeling van 
antenatale angst en depressie onderzoeken. Men 
zou zich verder kunnen richten op het meten van 
zwangerschapsspecifieke angst.  
Gezien de lage respons in de huidige studie lijkt deze 
vorm van therapie niet heel geschikt. Het is  
belangrijk na te gaan welke vorm van behandeling 
het meest gewenst is door zwangere vrouwen.  
Toekomstige analyses in PROMISES wijzen uit of de 
therapie een effect heeft op kinduitkomsten.  

Cognitieve gedragstherapie 
6-10 sessies tijdens de zwangerschap, en 4-8 sessies 
tot 6 weken na de zwangerschap. De therapie richt 
zich op zwangerschaps– en bevallingsgerelateerde 
stress (bijvoorbeeld angst voor een miskraam).  

Screening (week 10 - 15) 
STAI en EPDS 
N = 7248, 16% screen-
positief 

Baseline (week 12) 
29% inclusie   

Cognitieve gedrags-
therapie (N=115) 

Gebruikelijke zorg 
(N=111) 

Week  36 Angst (STAI), 
depressie (EPDS) 

Week  36 Angst (STAI), 
depressie (EPDS) 

Vervolgmetingen t/m 
18 maanden postna-
taal, incl kindmeting 

Vervolgmetingen t/m 
18 maanden postna-
taal, incl kindmeting 

Design 
Gerandomiseerde gecontrolleerde trial.  



Kennis van verloskundige zorgverleners over kwetsbare zwangeren 
Evaluatieonderzoek Regionaal Consortium Zuidwest Nederland 

Aanleiding 
Er zijn verschillende lokale initiatieven op het gebied van kwetsbare zwangeren in 
de regio Zuidwest Nederland. Nagenoeg alle bij de geboortezorg betrokken 
partijen (n=80) willen hier graag op regionaal niveau verder invulling aan geven.  
Door ZonMw is subsidie verleend aan Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC om 
enerzijds een regionale infrastructuur voor onderzoek en kennisuitwisseling op 
te zetten (regionaal consortium) en om anderzijds een onderzoeksproject op te 
zetten en uit te voeren. Het regionaal consortium zelf wordt geëvalueerd middels 
een evaluatieonderzoek naar kennis van zorgverleners over kwetsbare 
zwangeren in de regio. Het onderzoeksproject richt zich op het verbeteren van 
gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren.  
 

Doel 
Het doel van dit evaluatie onderzoek is om na te gaan of: 
• De kennis van verloskundige zorgverleners van het regionaal 

consortium over het onderwerp ‘kwetsbare zwangeren’ na 3 jaar is 
verbeterd; 

• De vaardigheden van zorgverleners zijn verbeterd als het gaat om het 
herkennen en detecteren van een kwetsbare zwangere en om daarbij 
bovendien adequaat en tijdig te kunnen interveniëren;  

• De attitude van zorgverleners ten aanzien van het nut en de noodzaak 
van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangere is verbeterd en of 
de ervaren zekerheid bij het verlenen van deze zorg is toegenomen. 
 

Onderzoeksvraag 
Zijn kennis, vaardigheden en attitude van verloskundige zorgverleners in 
Zuidwest Nederland - na de gevolgde minisymposia van het regionaal consortium 
en participatie in het onderzoeksproject gericht op kwetsbare zwangeren door 
deze verloskundige zorgverleners - 1 ½ jaar en 3 jaar na de nulmeting van het 
project toegenomen in vergelijking met de kennis, vaardigheden en attitude op 
het moment van de nulmeting? 
 
Deelvragen: 
• Welke expliciete kennis hebben verloskundige zorgverleners in 

Zuidwest Nederland over kwetsbare zwangeren problematiek aan het 
begin van het project, na 1 ½ jaar en na 3 jaar? 

• Welke vaardigheden beheersen verloskundige zorgverleners in 
Zuidwest Nederland bij de zorg voor kwetsbare zwangeren aan het 
begin van het project, na 1 ½ jaar en na 3 jaar? 

• Wat is de houding van verloskundige zorgverleners in Zuidwest 
Nederland ten aanzien van gestructureerde zorg voor kwetsbare 
zwangeren en de ervaren zekerheid bij het verlenen van deze zorg aan 
het begin van het project, na 1 ½ jaar en na 3 jaar? 

• Welke factoren leiden tot een toename van kennis, vaardigheden en 
attitude en welke factoren werken juist belemmerd voor een toename 
van kennis, vaardigheden en attitude? 

• In welke mate is kwetsbare zwangeren problematiek een thema in 
reeds bestaande ketenprojecten in de regio?  

• Zijn er sub regio’s in Zuidwest Nederland waar een duidelijke 
discrepantie wordt gezien tussen het aantal kwetsbare zwangeren en 
de omvang en kwaliteit van hier op gerichte zorg in vergelijking met de 
rest van de regio?  

Hanneke W. Torij1,2, Angelica A. Venekamp1,2, Nynke de Groot3, Gouke J. Bonsel2,3, Eric A.P. Steegers2,3 
 

Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie1 en Verloskunde Academie Rotterdam2 
Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Verloskunde en  Gynaecologie3, Rotterdam 

Methode 
Het herhaald afnemen van een vragenlijst bij verloskundige zorgverleners in 
Zuidwest Nederland die participeren in het regionaal consortium.  
In de tussentijd vinden interventies op groepsniveau plaats die gericht zijn op 
verbetering van kennis, vaardigheden en attitude over gestructureerde zorg 
voor kwetsbare zwangeren.  
Dit gebeurt binnen de context van bestaande zorg waarmee routine 
omstandigheden niet worden verstoord. De voor- nameting gaat hiervan de 
effecten na, aannemende dat er anders geen verandering was opgetreden. 
 
Vragenlijst: 
De vragenlijst wordt uitgezet bij de start van het project (nulmeting), 
voorafgaand aan de implementatie van twee best practices in de praktijk  
(uiterlijk 18 maanden na de nulmeting, zie onderstaande interventie II ) en 36 
maanden na de start. 
 
Interventies:  
I. Het aanbieden van twee minisymposia per jaar aan verloskundige 
zorgverleners in Zuidwest Nederland. Tijdens deze minisymposia komen 
steeds onderwerpen aan de orde die gelieerd zijn aan kwetsbare zwangeren 
problematiek (bijvoorbeeld depressie, roken, alcohol, huiselijk geweld en 
kindermishandeling); 
II. Het meedoen van alle verloskundige zorgverleners in de regio aan het 
onderzoeksproject gericht op gestructureerde zorg voor kwetsbare 
zwangeren. Onderdeel van dit onderzoek betreft een implementatiefase 
waarin twee best practices gericht op kwetsbare zwangeren gedurende 1 jaar 
door alle zorgverleners in de regio worden uitgevoerd; 
III. Het volgen van het te ontwikkelen regionale protocol voor gestructureerde 
zorg voor kwetsbare zwangeren. 
 

Populatie 
De populatie bestaat uit kraamverzorgenden, eerstelijns verloskundigen, 
klinisch verloskundigen en gynaecologen werkzaam in de regio Zuidwest 
Nederland. 
 

Studiehypothese 
We verwachten dat als gevolg van bovenstaande interventies: 
• expliciete kennis van zorgverleners van het regionaal consortium 

over het onderwerp ‘kwetsbare zwangeren’ verbetert; 
• vaardigheden van zorgverleners verbeteren als het gaat om het 

herkennen en detecteren van een kwetsbare zwangere en het 
adequaat en tijdig kunnen interveniëren; 

• zorgverleners zich meer bewust zijn van kwetsbare zwangeren 
problematiek in hun praktijk en dat zij zich beter toegerust voelen 
om deze zorg te verlenen. 
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     Stop or Go? 
   Afbouw van antidepressiva tijdens de zwangerschap:  

een pragmatische multicenter RCT  
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Primaire uitkomstmaat 
Tijd tot terugval van angst en/of depressieve stoor-
nis (klinisch interview) tijdens de zwangerschap tot 
3 maanden postpartum 
Secundaire uitkomstmaten 
Geboorte uitkomsten, motorische, emotionele en 
gedragsontwikkeling van het kind 
Kosteneffectiviteit  

Achtergrond 
 Ongeveer 2% van de zwangere vrouwen ge-

bruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap 
vanwege angst- en/of depressieve klachten  

 De gevolgen voor het kind zijn grotendeels on-
bekend. Enerzijds zijn er mogelijk schadelijke 
effecten, anderzijds kan terugkeer van de klach-
ten ook schadelijk zijn voor moeder en kind 

 Tot nu toe zijn alleen observationele studies 
gedaan, met methodologische beperkingen en 
tegenstrijdige resultaten  

 Stop or Go onderzoekt gerandomiseerd het 
effect van afbouwen van SSRIs op moeder en 
kind alsook de kosten-effectiviteit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steekproefgrootte 
Bij alfa 0.05 en beta 80% kunnen we met 200 deel-
neemsters statistisch aantonen dat het terugvalrisico 
in de afbouwgroep niet 15% (of meer) groter is dan 
in de gebruikelijke zorg groep  

Conclusie 
De resultaten van dit onderzoek zullen het mogelijk 
maken een 'evidence-based' beslissing te nemen om 
het gebruik van SSRIs tijdens de zwangerschap al dan 
niet af te bouwen  

Preventieve cognitieve gedragstherapie (CGT) 
In de afbouw arm cf multidisciplinaire richtlijnen 
Getrainde psychologen m.b.v. skype/telefoon 
Aangepast aan de zwangerschap 

Screening < 16 weken 
zwanger bij verloskundige/
gynaecoloog: SSRI? 

- Check exclusie criteria  
- Rx (N=200) 

Protocollair afbouwen 
& CGT (N=100) 

Gebruikelijke zorg 
(N=100) 

Week  24 en 36  
Angst en depressie 
Middelen gebruik 
SSRI gebruik, etc 

Week  24 en 36  
Angst en depressie 
Middelen gebruik 
SSRI gebruik, etc 

Geboorte 
Obstetrische data 
4 en 12 wk postnataal: 
Follow-up moeder 
10 wk:  
motoriek kind 
3 mnd postnataal 
Depressie moeder  
Kindontwikkeling 

Geboorte 
Obstetrische data 
4 en 12 wk postnataal: 
Follow-up moeder 
10 wk:  
motoriek kind 
3 mnd postnataal 
Depressie moeder 
Kindontwikkeling 

Design 
Landelijke gerandomiseerde pragmatische ‘non-
inferiority’ studie 

Exclusie criteria 
Psychiatrisch onverantwoord om af te bouwen, 
(e.g. hoog suïcide risico, harddruggebruik).  
Ernstige lichamelijke ziekte 

Stop or Go wordt financieel ondersteund door ZonMw, nr. 80-83600-98-20095  

Metingen 
 
Moeder 
Lifetime psychiatrische diagnose 
Middelengebruik 
Symptomen van angst (STAI) en depressie (EPDS) 
Terugval in angst of depressie (SCID interview) 
Kosten (TIC-P) 
Kwaliteit van leven (EQ-5D) 
Bloedwaarden SSRI 
Bijwerkingen SSRI 
Zwangerschaps  en geboortecomplicatie 
Borstvoeding 
 
Kind 
Apgar, geboortegewicht, zwangerschapsduur,  
hoofdomtrek 
Opname NICU 
Motoriek (General Movements on video at home) 
Emotionele en gedragsontwikkeling   
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I have changed my mind 
Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) 
for stressed pregnant women and their partners 
 

BACKGROUND  

The Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) program is designed to reduce stress and anxiety related to childbirth and early 

parenting. The aim of our study is threefold: (a) to investigate whether MBCP decreases stress and anxiety, (b) to examine whether this 

mediates perinatal outcome, and (c) to evaluate the cost-effectiveness of MBCP (as compared to an active control group).  

Design: RCT 

Participants: expectant couples (n = 160)  

Screening: moderate levels of stress and/or anxiety 

Intervention: MBCP (an adaptation of MBSR) provides 

instruction in mindfulness meditation and perinatal psycho-

education from the body-mind perspective, 9-weekly 3-hours 

sessions led by midwives trained as MBCP instructors.  

Control group: ‘Giving Birth Together’ (GBT), a standardized 9 -

weekly psycho-education program. 

Outcome: stress, anxiety, pain, mindfulness, self-compassion, 

parenting stress, perinatal outcome, cost-effectiveness. 

Statistical analysis: multilevel mediation analysis and cost-

effectiveness evaluation.  

Timeline: March 2014 - March 2016  

 

METHODS 

DISCUSSION 

This will be one of the first studies to investigate the efficacy of the MBCP program using an active control group. MBCP has a potential 

to be an effective, non-invasive, and non-medical intervention for stressed pregnant women and their partners, and may become 

popular from a client’s perspective.  

SCREENING  
 (22-26 AD)  

↓ 
             RANDOMISATION  (n =160)  

↙      ↘ 
MBCP              GBT     

  (n=80)           (n=80)  

↓                    ↓  
MEASUREMENTS T1          MEASUREMENTS T1 

(26-28 AD)                       (26-28 AD) 

↓                       ↓ 
MBCP                GBT 

 

FOLLOW-UP  

↓                       ↓ 
MEASUREMENTS T2, T3, T4         MEASUREMENTS T2, T3, T4  

   (36-38 AD; 2 and 14 weeks pp)    (36-38 AD; 2 and 14 weeks pp) 
 

MBCP WORKSHOP AMSTERDAM  

♀ n=7; M=31 years (27-34); 32 AD (28-34) 

♂ n=6; M=31 years (26-44)  

 Women (n=7)               T1  Mdn (min-max)            T2  Mdn (min-max)          p-value                     r 

Stress        9.0 (4-16)         7.0 (0-9)       0.05      -0.38 

Anxiety        2.0 (0-14)         1.0 (0-7)       0.06      -0.37 

POI      36.0 (34-44)       16.0 (10-29)       0.02      -0.46 

 Partners (n=6) 
Stress         7.5 (3-16)         4.5 (2-10)        0.08      -0.34 

Anxiety         1.0 (0-9)         1.5 (0-8)        0.26      -0.22 

POI       37.5 (34-44)       26.5 (12-35)        0.06     - 0.37 

small size medium size large size 
abs(r)         0.1         0.3         0.5 

 Note. POI=Preferences for Obstetrical Interventions 

                                                    Contact: I.K.Veringa@uva.nl  



Factors that contribute to the uptake of the Combined Test 
and the Fetal Anomaly Scan

JT Gitsels–van der Wal1,2*, Pieternel Verhoeven3, Judith Manniën1, Linda Martin1 Evelien Spelten1, Hans Reinders2, Eileen Hutton2 
1Faculty of Theology, VU University Amsterdam, 2Department of Midwifery Science, AVAG and the EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Centre, 
Amsterdam, 3University College Roosevelt, Middelburg, Netherlands. *Contact: Janneke Gitsels, janneke@HLLP.NL 

Table. Results of multilevel analysis; factors explaining variation in CT and in 
FAS uptake among the study population

OR=odds ratio; random intercept for midwifery practices regarding both CT and 
FAS model, additionally, random slope for Protestant regarding the FAS model

Background
Prenatal screening includes two non-invasive 
tests: the combined test (CT) for determining 
the possibility of Down syndrome (12th week), 
and the fetal anomaly scan (FAS) (20th week). 
The STU is free for all women, the CT has to 
be paid for by women younger than 36 years. 
Midwives give information and counsel women 
about these tests. Former studies showed a 
relation between religion in general and the CT 
uptake. This study investigated the relation 
between the CT and FAS uptake and client’s 
specific religious backgrounds, parity, age, 
education, ethnicity, region, consanguinity and 
Dutch proficiency of non-Dutch women.

Hypothesis 

The CT and FAS uptakes would be 
associated with religious background, age, 
parity, social economic status and ethnicity.

Model CT (n=4240) Model FAS (n=4247) 

Predictor OR (95%CI) OR (95%CI) 

Higher education  1.63 (1.07-1.49) 

Non-Dutch 1.31 (1.04-1.66) 

Increasing age  2.71 (2.41-3.05) 

Protestant  0.25 (0.18-0.34) 0.37 (0.24-0.56) 

Islam 0.31 (0.20-0.48) 

High income  1.38 (1.16-1.65) 1.66 (1.31-2.10) 

Eastern region 0.31 (0.19-0.52)  

Multiparity   0.63 (0.54-0.76) 0.75 (0.62-0.89) 

Methodology
This study is part of the DELIVER study, a 
multicenter prospective dynamic cohort study to 
evaluate primary care midwifery in the Netherlands 
between September 2009 and January 2011. 
Associations among women’s characteristics and 
CT and FAS uptake were measured using 
multivariate and multilevel logistic regression 
analyses.

Results 
Of 5,216 participants, 23% had CT and 90% 
had FAS with ranges of 4-48% and 62-98% 
respectively between practices. 
Multiparity and religion were negatively 
associated with both screening tests and 
higher income was positively associated 
with both tests. Ethnicity and increasing age 
were positively associated and living in the 
eastern region was negatively associated 
with the CT uptake, while education was 
positively associated with the FAS uptake. 
Also, among non-Dutch participants, limited 
Dutch proficiency was positively associated 
with the CT uptake and negatively 
associated with the FAS uptake. 

Conclusion
The CT and FAS uptake varied widely 
between practices. Different socio-
demographic factors were associated with 
the CT and FAS uptake. 
Our findings help to explain some 
differences between women choosing early 
and late screening, but not the large 
variation in the test uptake among practices. 
Further research is needed in which 
different ways the tests are presented.

Figure. Distribution of the average CT and FAS uptake across the midwifery practices. 
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De associatie tussen algemene angst, gemeten in het eerste trimester 
van de zwangerschap, en het verloop van de baring 

Methoden 

Achtergrond Doel 

Joke M. Koelewijn12, Catherine Barrett1, Tanja G.M. Vrijkotte3 
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Veel zorgverleners hebben de indruk dat angstige vrouwen moeilijker 
bevallen. De literatuur laat tegenstrijdige bevindingen zien ten aanzien 
van de relatie tussen algemene angst of angst voor de baring en het 
uiteindelijke verloop van de baring. Meer inzicht hierin kan bijdragen aan 
adequate zorgverlening aan angstige vrouwen.   

Het identificeren van associaties tussen angst, gemeten in het eerste 
trimester van de zwangerschap, en het verloop van de baring en 
interventies tijdens de baring.  
Onderzoeken of deze associaties verschillen naar pariteit en etniciteit. 

Resultaten 

Correspondentie:  Joke Koelewijn 
 j.m.koelewijn@amc.nl  of j.m.koelewijn@umcg.nl 

Deelnemers 
•6.372 zwangeren uit Amsterdam, eenlingzwangerschap, partus vanaf 24 weken, geen antenatale sterfte 
 
Onafhankelijke variabele 
•Achtergrondangst (hoog of laag), gemeten met de STAI (State-Trait Anxiety Inventory); hoge angstscore: >=43 punten 
 
Afhankelijke variabelen 
• Sectio (primair en secundair), inductie, overdracht tijdens baring, bijstimulatie, pijnbestrijding/sedatie, ontsluiting > 12 uur, uitdrijving > 1 uur, 

vaginale kunstverlossing 
 
Correctie voor 
• Achtergrondkenmerken moeder: leeftijd, opleiding, etniciteit, pariteit, roken, alcoholgebruik, BMI voor zwangerschap 
• Zwangerschap: hypertensie, diabetes, zwangerschapsduur bij geboorte, geboortegewicht 
 
Databronnen: vragenlijsten ABCD-studie, ingevuld in eerste trimester (mediaan 15 weken), LVR-data  

Conclusies 
Alhoewel een hoge angstscore vaak voorkomt (30%), is er geen associatie gevonden tussen algemene angst, gemeten in het eerste trimester, en 
een moeizamer baringsverloop. Bij Nederlandse vrouwen lijkt een hoge angstscore de kans op een uitdrijving van > 1 uur zelfs te verlagen. 
Vrouwen met een hoge angstscore hebben wel meer kans op interventies. Ze krijgen vaker pijnbestrijding/sedatie. Multiparae worden vaker 
ingeleid. Dit weerspiegelt mogelijk het grotere vertrouwen van zorgverleners in het succes van een inleiding bij multiparae.  Ook lijkt een 
primaire sectio wat vaker te worden uitgevoerd bij angstige multiparae.  Bij angstige Marokkaanse vrouwen is de kans op een primaire sectio 
juist verlaagd  en de kans op een vaginale kunstverlossing mogelijk verhoogd.  
 
Nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar de relatie tussen zwangerschapsgerelateerde angst, gemeten met de Pregnancy Related Anxiety 
Questionnaire (PRAQ), en het verloop van de baring.  

UITKOMST Prevalentie Gecorrigeerde OR (95%-BI) Interactie angst * 
pariteit

Primiparae Multiparae p-waarde

Primaire sectio 5,5% 0,79 (0,53-1,18) 1,32 (0,93-1,87) 0,045
Inductie 10,5% 1,02 (0,78-1,35) 1,61 (1,19-2,19) 0,025

   - Electieve inductie 2,8% 1,16 (0,71-1,89) 1,87 (1,14-3,09) 0,184
Secundaire sectio 9,2% 1,02 (0,80-1,31) 1,00 (0,69-1,47) > 0,20
Overdracht tijdens 
baring

22,6% 1,13 (0,91-1,41) 1,18 (0,88-1,58) > 0,20

Bijstimulatie 23,1% 0,97 (0,81-1,15) 1,05 (0,81-1,36) > 0,20
Pijnbestrijding 14,6% 1,27 (1,05-1,54) 1,27 (0,88-1,82) >0,20
Ontsluiting > 12 uur 19,6% 1,02 (0,80-1,29) 1,48 (0.86-2,56) 0,153
Uitdrijving > 1 uur 25,9% 0,84 (0,70-1,02) 1,18 (0,76-1,83) 0,043
Vaginale 
kunstverlossing

10,0% 1,07 (0,85-1,35) 1,16 (0.69-1,95) >0,20

Wat doet etniciteit? 
• Bij Marokkaanse vrouwen is een hoge angstscore geassocieerd 

met een lagere kans op een primaire sectio (OR 0,32; 95%-BI  0,10-
1,09) en met een hogere kans op 

      een vaginale kunstverlossing 
      (OR 2,11; 95%-BI: 0,89-4,98).  
       

 
 

                                               
•                                                     Bij Nederlandse vrouwen is een hoge 
                                                          angstscore geassocieerd met een 
                                                          lagere kans op een uitdrijving > 1 
                                                          uur (OR 0,78; 95%-BI 0,61-0,99).  

Associatie tussen angst en verloop baring 

• 30% van de zwangeren rapporteert hoge angst. 
      



Kennis over seksueel overdraagbare aandoeningen is laag 

 
Introductie 
Goede voorlichting om de gezondheid van de zwangere en haar 
partner te bevorderen lijkt essentieel.1 Door kennistoename over  
voeding, leefstijl, zoals roken en alcoholgebruik, maar ook soa’s, kan  
de invloed van deze risicofactoren op de bevruchting en de  
embryonale groei en ontwikkeling mogelijk worden verminderd.  
In het kader van de kennisvermeerdering onder de bevolking van  
Rotterdam omtrent zwangerschap en geboorte, zijn er op initiatief  
van het Rotterdamse programma ‘Klaar voor een Kind’ Voorlichters  
Perinatale Gezondheid (VPG-er) opgeleid. Deze VPG-ers zijn  
tenminste tweetalige vrouwen van allochtone afkomst, die de taal- en  
cultuurbarrières kunnen wegnemen en een brugfunctie kunnen  
vervullen tussen zorgverlener en zorgvrager. Zij zijn in staat om de  
(medische) boodschap niet alleen in eigen taal, maar juist ook naar de  
eigen cultuur te vertalen.  
Uit de Generation R studie weten we dat 16% van de zwangeren van  
Antilliaanse afkomst een chlamydia infectie heeft. Een dergelijke soa  
van gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid en kan bovendien effect  
hebben op de gezondheid van het kind. Zo geeft dragerschap van  
chlamydia een hogere kans op een vroeggeboorte.2  
Een onderdeel van de voorlichting van de VGP-ers is dan ook gericht  
op informatieverstrekking over soa en zwangerschap. In deze cursus  
wordt onder meer uitleg gegeven over wat soa’s zijn, hoe je ze herkent, wat  
de klachten en gevolgen zijn, hoe je ze kunt voorkomen, hoe  
soa’s worden behandeld en ook het taboe over het bespreken van  
soa’s komt aan bod.  
 
Onderzoeksvraag 
Wat is de kennis van autochtonen en 1e en 2e generatie allochtonen  
uit Rotterdam tussen de 10 en 45 jaar omtrent soa’s en de gevolgen van een  
soa op de zwangerschap.  
 
Materiaal en methode 
De VPG-ers hebben voorlichting gegevens over soa’s en de gevolgen van een  
soa op de zwangerschap aan autochtone mannen en vrouwen en eerste en  
tweede generatie allochtone mannen en vrouwen van verschillende  
leeftijden. De werving van de deelnemers verliep via middelbare scholen,  
ROC’s, moskeeën, vrouwenstudio’s, ouderconsulenten op basisscholen, flyers  
en sociale netwerken.  
Voorafgaand aan de voorlichting van de VPG-ers kregen alle  
deelnemers een vragenlijst waarin vragen opgenomen waren met  
betrekking tot sociaal demografische factoren (geboortejaar, geslacht, 
bevolkingsgroep, geboorteland (tevens van ouders), taalvaardigheid,  
relatie en kinderen) en kennis omtrent soa´s en zwangerschap. 
 
In totaal zijn er 291 vragenlijsten ingevuld. Er zijn 23 vragenlijsten  
geëxcludeerd doordat ze onvolledig waren ingevuld, omdat de  
deelnemer ouder was dan 45 jaar of omdat het geslacht ontbrak. Voor  
analyse bleven 267 vragenlijsten over. 
 
Resultaten 
Van alle deelnemers wist 90% wat een soa is. Slechts 23% had alle  
kennisvragen omtrent soa’s en de gevolgen van een soa voor een  
zwangerschap goed beantwoord. 
Aan 195 deelnemers was gevraagd welke soa effect heeft op de 
vruchtbaarheid. Chlamydia en gonorroe werd door 46% genoemd, 5%  
noemde genitale wratten en syfilis, 17% genitale wratten en chlamydia en   
12% gonorroe en syfilis. 20% heeft geen antwoord gegeven op deze vraag,  
maar vaak werd vermeld dat ze het niet wisten. 
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Tabel 1: Karakteristieken van de onderzoekspopulatie (n=267).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Percentage deelnemers per vraag onderverdeeld in autochtoon, allochtoon naar 
                 generatie en geslacht. 

 
Conclusie 
Het kennisniveau over soa’s en gevolgen van een soa op een zwangerschap is  
niet optimaal. Aanbevolen wordt om interventies in te zetten op  
kennisvermeerdering onder jongeren, want zij zijn de ouders van de  
toekomst. 
 

 
 
 
 
Referenties: 
1 Steegers EAP, Denktaş S, de Graaf H, Bonsel G Sociale verloskunde voorkomt  
  armoedeval. Medisch contact 2013 Apr;68 (14): 714-717. 
2 Rours GI, Duijts L, Moll HA, Arends LR, de Groot R, Jaddoe VW, et al. Chlamydia  
  trachomatis infection during pregnancy associated with preterm delivery: a  
  population-based prospective cohort study. European journal of epidemiology 2011  
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Man % (n)  Vrouw % (n) 
10-14 jaar  19 (15)  12 (22) 
15-19 jaar 81 (63) 63 (120) 
20-29 jaar  0 (0)  5 (10) 
30-45 jaar 0 (0) 20 (37) 
1e generatie allochtoon 12 (9) 24 (45) 
2e generatie allochtoon  33 (26) 39 (74) 
Autochtoon 44 (34) 28 (53) 
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Conclusie 
 

Zowel een hoog als een laag maternaal 
triglyceridengehalte in de vroege zwangerschap 
vergroot het risico op een kind met een ernstige 

congenitale afwijking. 
Meer onderzoek is nodig alvorens er implicaties voor 

de praktijk afgegeven kunnen worden. 

Zowel een hoog als een laag maternaal triglyceridengehalte  
in de vroege  zwangerschap vergroot het risico op een kind  

met een ernstige congenitale afwijking 

Methode 

Achtergrond Doel 

Marisa Nederlof1, Hermien E.K. de Walle2, Mireille NM van Poppel3, Tanja G.M. Vrijkotte1 en 
 Maaike G.J. Gademan1 

1 Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC, Amsterdam, Nederland 
2 Eurocat Registratie voor aangeboren afwijkingen, Afdeling Genetica, UMCG, Groningen, Nederland 
3 Afdeling Sociale (en beroepsmatige) Geneeskunde, EMGO Instituut, VUMC, Nederland 
 

Te onderzoeken of er een associatie bestaat tussen het maternale 
lipidengehalte in de vroege zwangerschap en de prevalentie van ernstige 
congenitale afwijkingen  

Resultaten 

Correspondentie:  Maaike Gademan 
 Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC 
 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 
 m.g.gademan@amc.nl // www.abcd-studie.nl 

In totaal werden 3766 vrouwen in deze studie geïncludeerd, 67 vrouwen (1.7%) kregen 
een kind met een ernstige congenitale afwijking (Tabel 1). Na correctie voor etniciteit 
en foliumzuurstatus werd een significante U-vormige associatie gevonden tussen het 
triglyceridengehalte en de prevalentie van ernstige congenitale afwijkingen (Figuur 1 
en Tabel 2). Er werden geen associaties gevonden tussen de overige lipiden en de 
prevalentie van ernstige congenitale afwijkingen. 

Een verstoord lipidengehalte tijdens de zwangerschap is geassocieerd met 
complicaties en ongunstige zwangerschapsuitkomsten voor zowel moeder als kind. 
Het is echter niet duidelijk of een verstoord lipidengehalte in de vroege 
zwangerschap geassocieerd is met een verhoogde prevalentie van ernstige 
congenitale afwijkingen. 

Exclusiecriteria 
• Vrouwen met diabetes (n=61) 
• Vrouwen die lipiden verlagende medicatie gebruikten (n=89) 
• Meerlingen (n= 45) 
• Kinderen met een minor aangeboren afwijking (n=73) 
• Kinderen met een syndromale afwijking (n=24)  
• Doodgeboren kinderen(n=72) werden geëxcludeerd.  

De volgende lipiden werden bepaald: 
• Triglyceriden 
• Totaal cholesterol 
• Vrije vetzuren 
• Apolipoproteïne B  
• Apolipoproteïne A 
 

Dit onderzoek maakt deel uit van de ABCD studie (Amsterdam Born Children and their Development studie; inclusie 2003-2004). De bloedmonsters werden tijdens de 
vroege zwangerschap (13 weken IQR 12-14) niet-nuchter afgenomen. 
 

Perinatale uitkomstmaat was de prevalentie van ernstige niet-syndromale aangeboren afwijkingen, gedefinieerd volgens de richtlijnen van Eurocat.  
 
Statistische analyses 
Zowel lineaire als niet-lineaire regressiemodellen werden uitgevoerd. Er werd gecorrigeerd voor etniciteit en foliumzuurstatus. 

Triglyceride 
percentielen 

Triglyceride 
niveau  
(mmol/L) 

Geschatte kans  
% (95%CI) 

5 0.72 3.16 (1.91-5.16) 
10 0.82 2.74 (1.80-4.16) 
50 1.28 1.58 (1.11-2.26) 
90 2.03 1.81 (1.20-2.70) 
95 2.34 2.17 (1.38-3.40) 

Maternale 
karakteristieken 

Kinderen zonder een 
ernstige congenitale 
afwijking 
N=3766 

Kinderen met een 
ernstige congenitale 
afwijking 
N=67 

p-waarde 

Leeftijd (jaren) 30.92 ± 4.83 31.39 ± 4.86 0.43 
BMI voor de 
zwangerschap 

22.83 ± 3.63 22.59 ± 3.45 0.58 

Etniciteit N(%) 
Nederlands 
Niet Nederlands 

 
2592 (68.8%) 
1174 (31.2%) 

 
58 (86.6%) 
9 (13.4%) 

0.002 

Educatie (jaren) 9.29 ± 3.82 9.91 ± 3.14 0.19 
Foliumzuur (nmol/L)a: 24.05 ± 11.6) 27.50 ± 11.04 0.02 

Figuur 1 De associatie tussen maternaal triglyceridengehalte en de 
geschatte kans op een kind met een ernstige congenitale afwijking.  

Tabel 2. Maternaal triglyceridengehalte in de vroege zwangerschap en 
de geschatte kans op een kind met een ernstige congenitale afwijking.  

  

Tabel 1 Karakteristieken van moeders met een kind zonder een ernstige congenitale afwijking en van moeders 
met een kind met een ernstige congenitale afwijking. a: gestandaardiseerd naar de mediaan van de 
zwangerschapsduur ten tijde van de bloedafname (90 dagen). 



Titel voorbeeld titel 

 

Zwangerschapsspecifieke angst en geassocieerde 
achtergrondkenmerken 
 

Doel
In dit onderzoek wordt gekeken of zwangeren met 
bepaalde achtergrondkenmerken in hogere mate 
zwangerschapsspecifieke angst ervaren. Hierbij 
worden verschillende typen 
achtergrondkenmerken bekeken:

Demografisch: leeftijd, nationaliteit, partner, 
opleidingsniveau, inkomen.
Leefstijl: roken, alcohol, gewichtstoename.
Klinisch: zwangerschapscomplicaties.

Methode
Er wordt gebruik gemaakt van data afkomstig uit 
de Deliver-studie, een grootschalig onderzoek 
onder zwangeren binnen de eerstelijns 
verloskunde. Binnen deze studie is 
zwangerschapsspecifieke angst gemeten door 
middel van de PRAQ-R (Pregnancy-Related 
Anxiety Questionnaire Revised).  LVR1 data zijn 
aan de Deliver data gekoppeld. Uiteindelijk zijn 
data beschikbaar van ruim 4300 zwangeren.

Analyses
Door middel van t-toetsen en ANOVA’s is gekeken 
of bepaalde groepen vrouwen in hogere mate 
zwangerschapsspecifieke angst ervaren. Hierbij is 
zowel gekeken naar de totaalscore van de PRAQ-
R, als de subschalen van de PRAQ-R, (zie tabel 1 
en 2). Scores variëren van 1-4, waarbij een hogere 
score op een hogere mate van 
zwangerschapsspecifieke angst wijst.

Discussie
Bepaalde groepen zwangeren lijken in hogere 
mate zwangerschapsspecifieke angst te ervaren; 
Niet-Nederlandse vrouwen ervaren bijvoorbeeld 
zowel bij de nulliparae als de multiparae meer 
zwangerschapsspecifieke angst, met name de 
angst voor de bevalling is hoger dan bij 
Nederlandse vrouwen. Deze groepen zwangeren 
verdienen mogelijk meer aandacht van de 
zorgverlener tijdens de zwangerschap. Meer 
onderzoek is echter nodig om de verschillen te 
verklaren.

M. Westerneng, P. de Cock, C. Warmelink 
Afdeling Midwifery Science, AVAG en het EMGO Instituut voor Gezondheid en Zorg, VUmc 
 
 

Tabel 1. Achtergrondkenmerken en zwangerschapsspecifieke angst - NulliparaeAchtergrond
Uit verschillende onderzoeken is 
gebleken dat vrouwen die in hogere mate 
zwangerschapsspecifieke angst ervaren 
vaker negatieve geboorte uitkomsten 
hebben zoals vroeggeboorte. Tot nu toe 
is nog weinig onderzoek gedaan naar de 
achtergrondkenmerken van zwangeren 
die in hogere mate 
zwangerschapsspecifieke angst ervaren. Eerste Resultaten Uitgelicht

Contact: Myrte Westerneng, m.westerneng@vumc.nl, 020-4445712 

* p<0.05

Totaalscore 
PRAQ-R

Fear of giving 
birth

Fear of bearing 
a handicapped 
child

Concerns 
about one’s 
appearance

Achtergrondkenmerken M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Leeftijd ≥ 35
<35 

2.05 (0.45)
2.07 (0.46)

2.14 (0.64)*
2.25 (0.67)*

2.02 (0.55)
1.99 (0.56)

2.02 (0.67)
2.04 (0.66)

Nationaliteit Nederlands
Niet-Nederlands

2.06 (0.45)*
2.17 (0.49)*

2.21 (0.65)*
2.62 (0.69)*

1.99 (0.55)
2.04 (0.71)

2.04 (0.66)
2.03 (0.61)

Partner Ja
Nee

2.06 (0.46)
2.18 (0.52)

2.23 (0.66)*
2.50 (0.79)*

2.00 (0.56)
2.02 (0.61)

2.04 (0.65)
2.18 (0.75)

Opleidingsniveau Hoog
Gemiddeld
Laag

2.07 (0.43)
2.04 (0.47)
2.09 (0.50)

2.18 (0.63)*
2.23 (0.67)
2.42 (0.71)*

2.02 (0.52)
1.98 (0.59)
1.97 (0.64)

2.08 (0.65)*
2.00 (0.65)*
2.03 (0.69)

Inkomen Hoog
Gemiddeld
Laag

2.06 (0.45)*
2.06 (0.45)
2.13 (0.53)*

2.15 (0.62)*
2.28 (0.64)*
2.44 (0.75)*

2.00 (0.52)
2.04 (0.58)
2.04 (0.70)

2.08 (0.64)*
1.96 (0.66)*
2.08 (0.70)

Roken Nee
Ja

2.05 (0.45)*
2.18 (0.52)*

2.21 (0.65)*
2.48 (0.71)*

1.99 (0.55)
2.06 (0.64)

2.03 (0.65)*
2.14 (0.72)*

Alcohol Nee
Ja

2.06 (0.45)
2.12 (0.47)

2.23 (0.66)
2.27 (0.65)

1.99 (0.56)
2.01 (0.57)

2.03 (0.65)*
2.15 (0.66)*

Te veel 
gewichtstoename

Nee
Ja

2.02 (0.45)*
2.08 (0.46)*

2.15 (0.62)
2.15 (0.68)

2.00 (0.52)
2.01 (0.53)

1.96 (0.65)*
2.14 (0.69)*

Complicaties 
tijdens deze 
zwangerschap

Nee
Ja

2.05 (0.45)
2.08 (0.47)

2.20 (0.65)*
2.27 (0.67)*

1.98 (0.55)
2.01 (0.57)

2.03 (0.64)
2.05 (0.67)

Totaalscore 
PRAQ-R

Fear of giving 
birth

Fear of bearing 
a handicapped 
child

Concerns 
about one’s 
appearance

Achtergrondkenmerken M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Leeftijd ≥ 35
<35 

1.89 (0.46)
1.88 (0.46)

1.85 (0.62)
1.85 (0.65)

1.96 (0.56)
1.91 (0.56)

1.84 (0.67)
1.87 (0.66)

Nationaliteit Nederlands
Niet-Nederlands

1.87 (0.45)*
2.13 (0.55)*

1.82 (0.61)*
2.39 (0.83)*

1.92 (0.56)
1.98 (0.67)

1.84 (0.65)*
2.14 (0.72)*

Partner Ja
Nee

1.88 (0.46)
1.97 (0.51)

1.85 (0.64)
2.02 (0.76)

1.92 (0.56)
1.98 (0.58)

1.86 (0.50)
1.94 (0.61)

Opleidingsniveau Hoog
Gemiddeld
Laag

1.88 (0.44)*
1.88 (0.47)
1.92 (0.49)*

1.81 (0.60)*
1.85 (0.65)
1.95 (0.69)*

1.92 (0.54)
1.92 (0.58)
1.92 (0.59)

1.85 (0.64)
1.85 (0.66)
1.90 (0.71)

Inkomen Hoog
Gemiddeld
Laag

1.89 (0.45)
1.86 (0.44)
1.94 (0.53)

1.82 (0.62)*
1.81 (0.59)
2.02 (0.73)*

1.92 (0.55)
1.92 (0.55)
1.93 (0.63)

1.88 (0.66)*
1.80 (0.62)*
1.91 (0.72)

Roken Nee
Ja

1.85 (0.63)
1.89 (0.76)

1.92 (0.55)
1.99 (0.67)

1.86 (0.65)
1.83 (0.72)

1.88 (0.45)
1.91 (0.54)

Alcohol Nee
Ja

1.88 (0.46)
1.89 (0.45)

1.85 (0.63)
1.88 (0.71)

1.92 (0.56)
1.91 (0.56)

1.86 (0.66)
1.88 (0.66)

Te veel 
gewichtstoename

Nee
Ja

1.83 (0.44)*
1.91 (0.44)*

1.79 (0.60)
1.84 (0.62)

1.91 (0.55)
1.90 (0.56)

1.74 (0.60)*
1.97 (0.68)*

Complicaties 
tijdens deze 
zwangerschap

Nee
Ja

1.86 (0.44)*
1.92 (0.49)*

1.83 (0.61)*
1.89 (0.68)*

1.91 (0.55)
1.95 (0.58)

1.83 (0.63)*
1.91 (0.71)*

Complicaties 
tijdens vorige 
zwangerschap

Nee
Ja

1.87 (0.46)*
1.93 (0.45)*

1.81 (0.63)*
1.96 (0.66)*

1.91 (0.56)
1.95 (0.56)

1.85 (0.66)
1.89 (0.66)

Tabel 2. Achtergrondkenmerken en zwangerschapsspecifieke angst - Multiparae

* P<0.05

* P<0.05



Project Samen Werken aan Zorg voor Kwetsbare Zwangeren
Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

N de Groot1, AA Venekamp2, HW Torij2, MP Lambregtse-van den Berg3,4, EAP Steegers1, GJ Bonsel1,5 

Afdeling Verloskunde & Gynaecologie1, Psychiatrie3, Kinder- & Jeugdpsychiatrie4, Maatschappelijke Gezondheidszorg5, Erasmus MC, Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie2, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam.

ACHTERGROND

• Perinatale sterfte is relatief hoog in Nederland en 80% van de perinatale 
sterfte hangt samen met SGA en prematuriteit.

• ‘Kwetsbare’ zwangeren hebben een groter risico op SGA en prematuriteit.
• Ook worden er bij kwetsbare zwangeren meer AMK-meldingen gedaan in 

het 1e jaar na de geboorte van het kind.
• Systematische screening op kwetsbaarheid en systematisch nazorg. 

behoren op dit moment niet tot de routine zorg.

DEFINITIE

Kwetsbaarheid is het aanwezig zijn van problematiek (psychopathologie, 
psychosociale problemen of middelengebruik) en tegelijkertijd niet de middelen
het effect hiervan te verminderen. Hierdoor kan een kwetsbare zwangere 
minder effectief gebruik maken van zorg.

DOEL

• Verbeterde opsporing van kwetsbare zwangeren vroeg in de zwangerschap.
• Een hogere participatiegraad in preventieve en curatieve zorg voor 

kwetsbare zwangeren.
• Minder onverwachte negatieve uitkomsten bij het kind.
• Hogere zorgkwaliteit.

NULMETING IN ZUIDWEST NEDERLAND

De nulmeting bestaat uit 2 onderdelen:
1. Het afnemen van interviews bij verloskundig zorgverleners voor de inventarisatie van de huidige wijze van zorg bij 

kwetsbare zwangeren. Er zijn nu 41 van de 61 interviews afgenomen.
2. Het tellen van het aantal kwetsbare zwangeren (d.m.v. Mind2Care) tijdens het eerste bezoek en het vastleggen van hun 

ervaringen met de geboortezorg (d.m.v.. ReproQ) 6 weken voor en na de bevalling. Start: 1 februari 

Na de nulmeting volgt het verbetertraject met een vervolgmeting.

CONTACT: N.DEGROOT@ERASMUSMC.NL

EERSTE INTERVIEW RESULTATEN

• Er is een groeiend bewustzijn voor kwetsbaarheid als 
verloskundig probleem.

• Bij alle praktijken wordt tijdens de intake stilgestaan bij een 
aantal kwetsbaarheidsfactoren, maar niet bij alle factoren.

• Sommige praktijken maken gebruik van de R4U checklist of 
Mind2Care checklist.

• Meestal vindt signalering van kwetsbaarheid plaats op basis 
van een niet-pluis-gevoel.

• Na signalering is er in veel gevallen geen systematische 
nazorg.

“Je luistert naar het verhaal van de zwangere, vraagt 
door waar nodig en als er een niet-pluis-gevoel 
ontstaat, kan bij bijvoorbeeld het AMK worden 

nagegaan of iets bekend is”

“Je hebt ze niet altijd goed in beeld en 
er glipt er wel eens eentje tussendoor”

“Drugs en verslaving zit in de anamnese, ongecontroleerde 
zwangerschappen zie je vanzelf. Wat je mist zijn patiënten die 

financiële problemen hebben en een slechte woonsituatie. 
Onderwerpen komen nauwelijks aan bod”



Afscheid nemen van 
verloskundigenpraktijk

En denk ik ja dan kom ik dus nooit 
meer bij een verloskundigenpraktijk. 
Dus het is meer jammer. Dat had ik 
ook leuk gevonden om die ervaring 
verder mee te maken en nu is altijd, 
is het medisch en moet je altijd naar 

het ziekenhuis. (9)

Sterke emoties
…wat ik letterlijk dacht was 
paniek.(1)
…best wel bang enne dan ga je toch 
denken van wat kan er allemaal aan 
de hand zijn. (3) 
…Balen (lachen).Ja echt balen ja! (6) 
Mijn eerste gevoel was dat ik er de 
pest in had (8).

de hand zijn. (3) 
…Balen (lachen).Ja echt balen ja! (6) 
Mijn eerste gevoel was dat ik er de 
pest in had (8).

Antepartum overdracht & Ervaringen van zwangere vrouwen
MA-PA klinisch verloskundige Relinde Walinga & Dr. E.J.M. Wouters, arts, epidemioloog

Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Masteropleiding Physician Assistant Klinisch Verloskundige, Rotterdam

Juni 2012

Karakteristieken

Resultaten
Vanuit de onderzoeksgegevens zijn zes hoofdthema’s 
gevonden. Het thema ‘sterke emoties’ liep als een rode 
draad door alle interviews heen, omdat door de verwijzing 
en de uiteindelijke overdracht de vrouwen sterke 
gevoelens ervaarden. Eveneens speelden deze emoties 
een rol tijdens de rest van de zwangerschapscontroles die 
plaats vonden in de tweede lijn. 
Een vijftal andere thema’s hadden elk op eigen wijze een 
uitwerking op de ervaringen van de vrouwen. 

Doel
Er werd gekozen voor een kwalitatief interview 
onderzoek zodat er inzicht verkregen kon worden in de 
aspecten die een rol spelen in de ervaringen van 
zwangere vrouwen, als tijdens de zwangerschap een 
ongeplande overdracht naar de tweede lijn plaatsvindt.

Conclusie & Aanbevelingen
Meerdere aspecten hadden zowel een positieve als een 
negatieve invloed op de emoties en ervaringen van de 
vrouwen die ongepland werden overgedragen van de 
eerste naar de tweede lijn.

Er zijn een aantal aspecten die verbetering vragen voor de 
eerste lijn maar ook de tweede lijn. Deze aspecten zijn: 
communicatie bij verwijzing en overdracht, overdracht 
tussen behandelaars, organisatie in het ziekenhuis, 
betrokkenheid eerste lijn na de overdracht, persoonlijke en 
cliëntgerichte benadering tweede lijn. Door verbetering in 
deze items zou de overdracht optimaler kunnen verlopen 
en de tevredenheid van de vrouwen toenemen. 

Correspondentie
MA-PA klinisch verloskundige Relinde Walinga
Email: r.walinga@jbz.nl

Onderzoek naar de ervaringen van vrouwen die 
antenataal worden overgedragen van de eerste naar de 
tweede lijn heeft tot dusver nog niet plaatsgevonden in 
Nederland. Een kijk op deze ervaringen zou belangrijke 
informatie kunnen opleveren om de overdracht van zorg 
optimaal te laten verlopen. 



GROEPSCONSULTEN VOOR TIENERZWANGEREN: 
Een kwalitatief onderzoek

naar de ervaringen  van tienerzwangeren over groepsconsulten.

A
A
A
A

FMW Broers, TBL Kingma, JT Gitsels-van der Wal1,2, Y Smit1.
1Verloskunde Academie Amsterdam, 2Faculty of Theology, VU University Amsterdam. *Contact: fleurbroers@gmail.com; taniakingma@gmail.com.

Hoe ervaren tienerzwangeren groepsconsulten tijdens de zwangerschap in 
een eerstelijns verloskundigenpraktijk? ̀

Introductie
In de gezondheidszorg is toenemend aandacht voor preventie. Met name in 
de lage sociaal economische klasse valt gezondheidswinst te behalen en in 
de verloskunde bijvoorbeeld bij tienerzwangeren. Tienerzwangerschap wordt 
geassocieerd met maternale morbiditeit en foetale en neonatale morbiditeit 
en mortaliteit, zoals partus prematurus, intra-uteriene groeiretardatie en 
perinatale sterfte. Daarnaast maken tienerzwangeren in een korte periode 
twee transities door: van kindertijd naar volwassenheid en tegelijkertijd de 
transitie naar ouderschap.
Een eerstelijns verloskundigenpraktijk nabij Amsterdam is in 2011 gestart 
met groepsconsulten voor tienerzwangeren. De groepsconsulten worden 
afgewisseld met individuele consulten. Aanleiding was de toename van 
tienerzwangeren in deze praktijk en de positieve resultaten van internationaal 
onderzoek naar groepsconsulten. 

Onderzoeksvraag

Methode
Exploratief kwalitatief onderzoek  middels semigestructureerde diepte-
interviews in februari en maart 2013. Participanten kwamen uit een 
eerstelijns verloskundigenpraktijk nabij Amsterdam, die in 2012 en 2013 
minstens vier prenatale groepsconsulten hadden bijgewoond. 

Resultaten
De participanten uit deze studie waren vier nulliparae met een leeftijd tussen 
16 en 20 jaar (zie basiskarakteristieken). 

Diversiteit van amenorroeduur en cultuur binnen een groep werd als positief 
ervaren. Drie thema’s resultaten kwamen naar voren: Leerrendement; 
Spreken in de groep; en Verloskundige zorg. 

.

Basiskarakteristieken Participanten 

P1 P2 P3 P4 

Leeftijd tijdens baring 20 20 19 16 

Etniciteit Nederlandse Surinaamse Marokkaanse Antilliaanse 

Sociale status Samenwonend Alleenstaand  Getrouwd Lat relatie 

Educatie VMBO Student mbo Student hbo Student mbo 

Gepland zwanger Nee Nee Beetje Nee 

Eerste kind Ja Ja Ja Ja 

“De groepsconsulten vond ik wel een goed idee. Eh, daar leer je dan  ook 
wel heel wat van. Want je krijgt natuurlijk wel informatie die je op zo’n één 
op één niet veel krijgt. Meestal is dat een kwartiertje effe controle, that’s it .”

‘‘Ik kan begrijpen dat mensen denken hé, ik ben niet de enige”; “Gewoon 
het gevoel dat je niet alleen bent, weetjewel, als tienermoeder.” 

Het delen van ervaringen en het luisteren naar elkaar werd als een goed 
onderdeel van groepsconsulten ervaren. De tienerzwangeren gaven aan dat 
ze eigen zwangerschapsklachten en ervaringen vergeleken met die van 
groepsgenoten en zich in elkaar herkenden. Dit hielp hen bij het relativeren 
van ervaringen en klachten, waardoor ze elkaar geruststelden, steunden en 
praktische hulp boden. 

De  participanten vertelden meer informatie te ontvangen tijdens de 
groepsconsulten dan tijdens individuele consulten. Ze voelden zich vrij om 
hun eigen inbreng te doen in groepsconsulten, maar intieme vragen werden 
bij voorkeur besproken in de individuele consulten.
De participanten vonden de continuïteit van de verloskundige belangrijk. Ze 
vonden de combinatie van groepsconsulten en individuele consulten een 
goede vorm van prenatale begeleiding en vinden dat dit aan alle 
tienerzwangeren moet worden aangeboden. 

Discussie
Door individuele consulten te combineren met groepsconsulten wordt 
voorzien in de behoefte van de tienerzwangeren. Het leerrendement wordt 
verhoogd, tieners ervaren sociale steun en lijken goed voorbereid te worden 
op de partus. 
Groepsconsulten voor de obstetrische risicogroep tienerzwangeren lijken een 
aangewezen methode om obstetrische zorg af te stemmen, te optimaliseren 
en gezondheidswinst te behalen. 
De resultaten uit dit onderzoek moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. 
De onderzoekspopulatie was lastig te bereiken. Afspraken met de 
participanten waren  moeilijk te arrangeren en werden niet altijd nagekomen. 
Dit maakte de onderzoeksgroep kleiner en wellicht homogener, omdat de 
tieners die geïnterviewd werden wel belang hechtten aan heldere afspraken. 
Om de zorg aan tienerzwangeren te optimaliseren raden wij aan om dit 
onderzoek landelijk op grotere schaal te herhalen.

Aanbevelingen door tieners
Tienerzwangeren willen graag verloskundige zorg in de vorm van 
groepsconsulten gecombineerd met individuele consulten én
casemanagement om continuïteit van zorg te ontvangen.  

Groepsconsult Planning

Frequentie Maandelijks, afgewisseld met individuele consulten.

Duur 120 minuten: 60 minuten tieners; 60 minuten met verwanten.

Opbouw Programma bespreken: geplande onderwerpen en nieuw aangedragen

onderwerpen; Controle door verloskundige en elkaars buik voelen;

Onderwerpen bespreken, verloskundige ondersteund en is gespreksleider.



Socio-demographic and lifestyle factors 

related to unplanned pregnancies among 

a large cohort of pregnant women in the 

Netherlands -

A dynamic cohort study

A secondary analysis of data from the large-

scaled DELIVER study

Cecile van der Speld & Inken Landskröner

Introduction

In literature unintended, unwanted, and 

mistimed pregnancies, ending in a live birth, are 
associated with inadequate prenatal care and a 

significantly increased risk of low birth weight and 

preterm birth. The aim of the study was to 
explore characteristics of women living in the 

Netherlands with unplanned pregnancies 

compared to women with planned pregnancies.
Methods

Dynamic longitudinal cohort study. This study is 
a secondary analysis of data from a large-scaled 

cohort study that evaluated primary care 

midwifery in the Netherlands (DELIVER). During 

one year, all clients from twenty midwifery 
practices were invited to fill in up to three 

questionnaires. The study population consists of 

clients who completed the first questionnaire, 
which covered items concerning socio-

demographic factors, health, and lifestyle. Only 

cases with available data about pregnancy 

intendedness (planned or unplanned) were 
included. To gain insight in the association 

between the included variables and pregnancy 

intendedness we used backward multivariable 

logistic regression analyses. 

Results

Of the 6094 included pregnancies, 1076 (17.7%) 

were unplanned. Women with an unplanned 
pregnancy more often were 

– younger than 20 years, 

– unemployed, 
– not having a partner or lived on their own, 

– having two or more children, 

– were religious, from first generation western   

foreign descent  

– susceptible for unhealthy lifestyle behavior. 

Discussion

Women with an unplanned pregnancy are more 

often young, single, unemployed and first 
generation western immigrant, and more likely 

engaged in risky health practices. Healthcare 

providers should screen for unplanned 
pregnancy at an early stage and offer health 

education programs to help women to develop 

positive health practices. Increased knowledge 

about the chances and risks of an unplanned 
pregnancy might be needed to obtain health-

profit.
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INDEX: INDuction versus EXpectant management
Effecten en kosten van inleiden bij 41 weken 

versus
afwachtend beleid tot 42 weken

Aafke Bruinsma1,, Judit Keulen1, Joep Kortekaas1, Esteriek de Miranda1, Joke Koelewijn1, Joris vd Post1,Patrick Bossuyt2, Marianne Nieuwenhuijze3, Pien Offerhaus4, Christianne de Groot5, Ben Willem  Mol1
1Afdeling Verloskunde & Gynaecologie AMC, 2Afdeling Klinische Epidemiologie & Biostatistiek AMC, 3Academie Verloskunde Maastricht, 4KNOV, 5Afdeling Verloskunde & Gynaecologie VUMC

ACHTERGROND

•Discussie in Nederland over optimale beleid bij (dreigende) serotiniteit

•Huidig beleid (VIL) : overdracht bij zwangerschapsduur > 42 weken voor inleiden van de baring

•Trend naar eerder inleiden van de baring (≥ 41 weken) op basis van publicaties en publieke onrust

PICO 

LITERATUUR

• Electieve inleiding vanaf 41 weken vergeleken met afwachtend beleid (>42 weken) is 
geassocieerd met lager risico op perinatale mortaliteit maar niet met een lager risico op IUVD.
(Systematic Review Hussain et al. BMC Public Health nov 2011: RR 0.31; 95% BI: 0.11-0.88; NNT 368)

• Inleiding vanaf 41 weken: lager risico op Meconium Aspiratie Syndroom (RR 0.43; 95% BI 0.23-0.79)

• Inleiding vanaf 41 weken: lager risico op secundaire SC (SR Wennerholm: RR 0.87; 95% BI 0.80-0.96)

    Waarom nog onderzoek in Nederland?

• In meeste studies (ook Hussain) geen vergelijking 41-42 weken maar afwachtend beleid > 42 wkn

• In buitenland hoger percentage interventies

• Niet goed vergelijkbaar met Nederlandse situatie

STROOMDIAGRAM INDEX-studie

IN/EXCLUSIE

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

INCLUSIE CRITERIA
• ≥ 18 jaar
• Eenling zwangerschap
• Zwangeren die een zw. duur van 42 weken mogen bereiken
• Zekere zwangerschapsduur  o.b.v.  termijnecho ( < 16 weken)
• Zwangerschapsduur tussen 40+5 – 41.0 wkn
• Stabiele hoofdligging

EXLUSIE CRITERIA
• Gebroken vliezen
• Onzekere termijn
• Pre-existente aandoeningen moeder (hart/nierziektes)
• Sectio in anamnese
• Foetale afwijkingen inclusief abnormaal karyotype
• Geen goed begrip Nederlandse taal

P: Obstetrisch laag risico zwangeren met een zekere zwangerschapsduur van 41(-2/0) weken

I :  Inleiden van de baring bij 41 weken

C: Afwachtend beleid tot 42 weken 

O: Primair: ongunstige perinatale uitkomsten (Apgar-score 5 min < 7 en/of arteriële pH < 7.05,     
Meconium Aspiratie Syndroom, plexus brachialis letsel, NICU opname) 
Secundair: ongunstige maternale uitkomsten (kunstverlossing, secundaire sectio, 
pijnbehandeling (epiduraal, remifentanyl, pethidine), fluxus en/of 3e/4e graads perineum 
ruptuur)

-------- ■
-------- ■
-------- ■
-------- ■
-------- ■ INDEX

INDEX contactgegevens:

Mail: index@studies-obsgyn.nl
Of via: 
Aafke Bruinsma
06-10128116 (vk-onderzoeker)

Judit Keulen
06-53360781 (vk-onderzoeker)

Joep Kortekaas
06-49940601 (arts-onderzoeker)

Esteriek de Miranda
06-55532455 (projectleider)

De INDEX-studie is een 
groot landelijk onderzoek in 
samenwerking met 
verloskundigenpraktijken
en ziekenhuizen (VSV’s).

Onderzoeksondersteuning
aan praktijken wordt 
geboden door de Research 
Midwives van het MRNN en/ 
of de Research Midwives/ 
Nurses van het 
Verloskundig Consortium.

Geen exclusie criteria 
Zwangere geeft toestemming voor 

randomisatie

Beleid volgens lokaal 
protocol (toestemming 
vragen voor vragenlijst)

RANDOMISATI
E

Inductie baring
< 48 uur

Afwachten 
tot 42 weken

Lokaal 
protocol

Nee

Ja

Counseling door Research Midwife
bij 41 (-2/0) weken

Voorlichting bij 40 weken door eigen 
praktijk/ziekenhuis



DUTCH MIDWIVES’ BEHAVIOURAL INTENTIONS OF ANTENATAL MANAGEMENT OF 
MATERNAL DISTRESS AND FACTORS INFLUENCING THESE INTENTIONS: AN 
EXPLORATORY SURVEY
Y. Fontein RM MSc*,L. Budé PhD, M. Ausems PhD,, Prof. R. de Vries PhD, M. Nieuwenhuijze MPH                                  *y.fontein@AV-M.nl
Midwifery Education & Studies Maastricht Zuyd, Research Department Midwifery Science

Objective to explore midwives’ behavioural intentions 
and the determinants of these intentions with regard to 
the management of antenatal care of women with 
maternal distress 
Design an exploratory survey using a questionnaire. 
Descriptive statistics calculated expanded TPB 
constructs, demographic information, personal 
characteristics and work related details. Multiple linear 
regression analyses were used to examine which factors 
influence midwives’ intention to provide antenatal care of 
maternal distress
Setting midwives working in Dutch primary care
Participants 112 midwives completed the survey
Results Midwives did not report a clear intention to 
screen for maternal distress (3.46 ± 1.8). On average, 
midwives expressed a positive intention to support 
women with maternal distress (4.63 ± 1.57) and to 
collaborate with other healthcare professionals (4.63 ±
1.57). Finding maternal distress an interesting topic was 
a positive predictor for the intention to screen (B .383; p
= .005), to support (B = .637; p = < .000) and to 
collaborate (B = .455; p = .002).

Other positive predictors for the intention to screen for 
maternal distress were years of work experience (B = .035; p
= .028), attitude about the value of screening (B = .326; p =
.002), and self-efficacy (B = .248; p = .004). A positive 
attitude toward support for women with maternal distress (B
= .523; p = .017) predicted the intention to support these 
women. Number of years of work experience (B = .042; p =
.017) was a positive predictor for the intention to collaborate 
with other healthcare professionals
Key conclusions The intention to screen for maternal 
distress was less evident than the intention to support women 
with maternal distress and the intention to collaborate with 
other healthcare professionals. Important factors predicting 
the midwife’s intention to screen, support and collaborate 
were finding maternal distress an interesting topic, years of 
work experience, attitude about the value of screening and 
support and self-efficacy about screening
Implications for practice To provide care involving all three 
components of antenatal management of maternal distress 
implies efforts to influence the factors that predict the 
intention to screen, to support women with maternal distress 
and the intention to collaborate with other healthcare 
professionals. 


