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Omgaan met risico’s in de geboortezorg: 
het sociale versus het medische model.
Wat is belangrijker, gezondheid en fysiologie? 
Of het onder controle houden en beheersen 
van risico’s? 



Risico’s beheersen
Waarom zijn wij (is de maatschappij) zo 
gefixeerd op het onder controle houden 
en beheersen van risico’s?



Risico in ons 
dagelijks leven
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Risk-society: over-monitoring 
van populaties of individuen 
'veroorzaakt' door 
beschikbaarheid van informatie 
systemen. 

Hoe meer informatie we hebben, 
hoe meer we ons zorgen 
maken en des te meer nieuwe 
risico’s we ‘zien’.

Wij zijn zo risicovermijdend dat McDonald’s 
waarschuwing zet op papieren koffiekopjes.
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Medical or social model?

Vanuit het medische model: 
Zwangerschap en bevalling zijn alleen

fysiologisch in retrospect. 
Sociale model: 
zwangerschap en bevalling zijn aspecten van 

het normale leven en zijn derhalve 
fysiologische gebeurtenissen. Alleen af en 
toe gaat iets niet zoals verwacht.

Medisch / Sociaal Model



Modellen & 
medicalisatie

Het medisch model is onderdeel van een 
proces van ‘medicalisatie’.  Een 
maatschappelijk proces waarbij (al dan niet 
geleidelijk) een verandering plaats vindt van 
een sociaal model naar een medisch model. 



Medicalisatie

“Defining a problem in medical 
terms, usually as an illness or 
disorder, or using a medical 
intervention to treat it.”   

(Conrad 2005, p. 3).



Medical model Social/midwifery model
 Doctor-centred
 Objective
 Male
 Body-mind dualism
 Pregnancy: only normal in retrospect
 Risk selection is not possible
 Statistical/biological approach
 Biomedical focus
 Outcome: aims at live, healthy mother

and baby.

 Woman/patient-centred
 Subjective
 Female
 Holistic
 Birth: normal physiological process
 Risk selection is possible
 Individual/psycho-social approach
 Psycho-social focus
 Outcome: aims at live, healthy mother, baby

& satisfaction of individual needs.

Medische versus sociale model

Risico



Obstetrische praktijk
Praktijk is ‘science-oriented’.
Risico is statistisch.  Oplossingen en 

verbeteringen liggen in het meten van 
uitkomsten (mortaliteit, enz.) 

‘Verhoogd risico' in zwangerschap is gebaseerd 
op statistieken niet op karakterestieken van 
individu.



Model van praktijk tot 
ideologie

• Hoe men denkt en werkt
• Wat men beweert op basis van de manier 

van werken/ denken. 
• Obstetrische versus verloskundige praktijk
Obstetrische praktijk
• …
• …

Verloskundige praktijk
• ….
• ….



Ideologisch niveau
Ideologie werkt als een zeef, voor wat 

‘goed’ is wat ‘niet zo goed’ is.
We zien vaak slechts één bepaalde realiteit, 

namelijk de onze!
Het beïnvloedt ons gedrag, onze 

verwachtingen en ons perspectief. 
• Vrijheidsstrijder v.s. terrorist



Verbinding tussen 
praktijk & ideologie

Het medisch model van de zorg benadrukt
het risico element.  De ideologie die erbij
hoort claimt dat de obstetrische manier van 
werken de meest voor de hand liggende
oplossing is om tot een positief resultaat te
komen.  



Het sociale model benadrukt de aktieve rol
van vrouw in zwangerschap/ geboorte. De 
bijbehorende ‘vrouw-gerichte ideologie’ 
claimt dat verloskundige zorg de meest voor
de handliggende praktijk is om de vrouw
actief te betrekken in haar zorg.  



Is medisch-sociaal model 
nuttig?

Als je kan analyseren welk model het 
beste past bij iemand (dokter, 
verloskundige, politicus, echtgenoot van 
zwangere vrouw) dan kan je je beter 
inleven in hun beweegredenen en/of 
wereld perspectief.

&
je eigen model uitleggen.



Het medische model 
‘promoot’ risico

Het medische model benadrukt risico & 
stelt dat obstetrische zorg of zorg begeleid 
door een vrouwenarts (in een ziekenhuis) 
deze risico’s vermindert.

Medical definitions of risk require that childbirth be 
accompanied by medical technology, monitoring 
& often intervention.               (DeVries, 1996).



Statistiek is belangrijk
‘High-risk' is statistisch niet gebaseerd op 

karakterieken van een vrouw.  Daarom is 
het ‘meten van alles’ zo belangrijk.  
Anders kan je geen statistieken 
produceren.  

Risico’s worden onder controle gehouden 
en beheerst m.b.v. medische surveillance 
en behandeling.



Risico is de professie eigen
Professional groups gain control 
by ‘creating’ risk–that is by 
emphasising risk, by  redefining 
life events as ‘risky’.  

De Vries (1993:141).



De rol van de media
Meeste informatie in ons alledaagse leven in 21e 
eeuw komt vanuit massamedia.  Zo ook informatie
en ideeën over risico, zwangerschap, geboorte, 
enz.  



Risico perceptie

Hoe iemand de wereld ziet, bepaalt 
voor welke oplossing wordt gekozen.
Welke en waar we ‘risico’s’ zien 
bepaalt hoe de samenleving de 
verloskundige zorg organiseert en 
omgekeerd!



Risico definitie

Hoe we risico definiëren beinvloedt: 
• wat we zien als de beste plaats

voor een bevalling;
• wie de meest geschikte geboorte

zorgverlener is. 



References
Bryers HM, van Teijlingen E. 2010. Risk, Theory, Social & Medical Models: a critical analysis of concept of risk in maternity care, Midwifery 26: 488-96.
Cartwright E, Thomas J. (2001) Constructing risk: Maternity care, law, and malpractice, In: DeVries R et al. (eds.) Birth by Design, London: Routledge
Conrad P. 2005. The shifting engines of medicalization. J Health SocBehav 46: 3-13.
De Vries RG., 1993. A cross-national view of the status of midwives. In: Riska, E., Wegar, K. (Eds.), Gender, Work and Medicine. London: Sage.
DeVries R. 1996. Making Midwives Legal. Columbus: Ohio State Uni Press
Kitzinger S. 2012. Rediscovering the Social Model of Childbirth, Birth 39(4): 301–04.
van Teijlingen E. 2005. Models of pregnancy and childbirth: A sociological analysis of the medical model, Sociol Res Online 10 (2)www.socresonline.org.uk/10/2/teijlingen.html



“Waar zijn we mee bezig?”
Sociale/medische model kan 
helpen bij het analyseren van 

onderliggende problemen in de 
verloskundige zorg in Nederland
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