
Stichting GeboorteBeweging is een netwerk van onder andere moeders, vaders, verloskundigen, doula’s, gynaecologen, artsen en zwangerschapbegeleiders. Moeders, vaders en zorgverleners weten ons te vinden met vragen over hun rechten, en hoe zorg op maat vorm te geven. Op facebook is er inmiddels een platform met meer dan 1300 mensen, wat nog elke dag groeit.
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In de dagelijks obstetrische pratkijk is het recht van de vrouw onvoldoende doordrongen. Protocollen, procedures en gewoonterecht in de geboortezorg staan geregeld op gespannen voet met het patiënten- en mensenrecht. Dit heeft doorgaans niets te maken met moedwillige schending van rechten: zorgverleners en zorgconsumenten zijn vaak simpelweg onvoldoende op de hoogte van de wetgeving. Of zij ‘hebben de beste intenties’. Daarnaast verschillen zij soms van mening over wat ‘goede zorg’ is.
VROUWEN HEBBEN HIER LAST VAN.
Het recht van vrouwen helpt om de de conversatie met zorgverleners te openen naar een gelijkwaardige dialoog.
Daarbij wordt duidelijk dat er vaak te weinig informatie wordt gegeven, dat er sturende informatie gegeven wordt en er vaak nauwelijks ruimte is voor iets anders dan het protocol. Hierbij is het geen uitzondering dat vrouwen onder druk gezet worden om zich te voegen naar dat wat de zorgverlener ze adviseert. Omdat iedere vrouw het beste wil voor haar kind en in zekere zin een afhankelijke positie heeft ten opzichte van haar zorgverlener is het voor veel vrouwen moeilijk om tegen het advies van een zorgverlener in te gaan, zelfs als ze zelf niet overtuigd is van het belang of nut. 
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Waarom de vrouw als derde pijler? Waarom zou je dat doen? Te allen tijde te waarborgen?
De groei van het kind vindt ín het lichaam van de vrouw plaats: haar brein verandert. Spijsvertering. Reuk. Ze VERANDERT, is niet meer dezelfde. Ze heeft een intrinsieke kennis van haar baby die niemand anders heeft. Ze voelt haar baby zoals ze haar pink kan voelen, of haar lever. Ze weet of iets goed zit of niet (of in ieder geval, die potentie is er). We doen er soms lacherig over ‘zwangerschapsdementie’ en ‘hormonenbom’ –geeft aan hoe groot die verandering is.
De vrouw baart haar kind: je kan niet om het lichaam van de moeder heen, zij moet baren. Dan is het in het belang van moeder en kind om de omstandigheden zo te maken dat zij zo goed mogelijk kan baren. Haar overtuigingen en waarden spelen daar een grote rol in.  
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Alternatieve definitie: om het uit de ‘natuurlijk bevallen’ hoek te trekken. En om niet alles pathologisch te maken wat dat nog niet is: verloskunde gaat om het risico inschatten wanneer iets pathologisch wordt, maar op dat moment nog niet is. Meconium in zichzelf is geen pathologie, maar er kan pathologie ontstaan. En zouden we dat als fysiologie kunnen definieren: de potentie van de moeder om haar kind zo goed mogelijk te baren, in haar specifieke omstandigheid en (gezondheids)achtergrond.En pathologie zou dan zijn: wanneer de moeder fysiek of geestelijk niet meer in staat is haar kind zo goed mogelijk te baren.
Hoe de verloskunde kan bijdragen aan behoud van fysiologie, is door zich zeer bewust te zijn dat de context waarin een vrouw bevalt, van invloed is op het ontstaan van pathologie. Cascade: vaginaal toucher, 3-4 cm, na al ‘lang’ weeen (iig in beleving van de vrouw): vrouw ‘geeft op’, vraagt om pijnstilling, wordt alleen gelaten, zorgverlener komt alleen naar binnen om iets te doen of te checken, gevoel van alleen zijn ontstaat. Er wordt geen ‘echt’ contact met vrouw (en partner) gemaakt. Verloskundige komt binnen om te zeggen dat de baby ‘dipt’, dat ze even op haar zij moet gaan liggen. Verder geen uitleg. Er ontstaat onzekerheid en angst. Weeen nemen af. Bijstimulatie. VO wordt snel bereikt, maar baby reageert. MBO, gynaecoloog komt binnen, verloskundige zegt dat de zwangere nog even goed moet persen, dan kan het kindje toch nog ‘gewoon’ geboren worden (en anders keizersnede?). Zwangere is angstig, doet wat haar gezegd wordt. Partner staat erbij en kijkt ernaar, weet niet hoe hij nog verder kan ondersteunen. Herhaalt soms de woorden van de verloskundigen (drukken drukken drukken).
Op welke momenten zou de vrouw meer empowered kunnen worden, om te blijven geloven in het proces? Waar is haar de regie ontglipt? 
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Risicodenken heeft invloed op de ervaring (negatief): creeert angst en onveiligheid. 
en om te benadrukken dat de omstandigheden waarin de vrouw bevalt mede bepalen of een vrouw zo goed mogelijk kan baren.Veiligheid:De vrouw kan vertrouwen op haar zorgverlener:-Deze geeft haar alle, transparante informatie geeft (voors en tegens, de beschikbare evidence, waar die evidence op gebaseerd is, alternatieven, inclusief de optie niets doen) // clinical trials: je weet alleen wat je hebt gemeten (niet wat je niet hebt gemeten) & veel trials zijn in klinische omstandigheden, waarin de zorgverlener in de lead is // geen trials in andere omstandigheden. Dus je kan niet goed vergelijken.

- respect: al is de zorgverlener het niet eens met de keuzes, wensen of waarden die de vrouw heeft, toont zij/hij desalnietemin respecteert ervoor. (geen dode babykaart, En geen opmerkingen als ‘daar heb je er weer zo een’ of ‘met zo’n bevalplan kun je er zeker van zijn dat ze op de ok belandt’   -gelijkwaardigheid: de vrouw is geen kind, maar volwassen vrouw : paternalisme is niet meer gepast-Vertrouwen: ontstaat wanneer vrouw weet dat zij niet aangetast wordt in haar autonomie.-Behoud van de regie cruciaal voor haar gevoel van veiligheid / dat er niets wordt gedaan wat zij niet wil (haar lichamelijke integriteit wordt niet aangetast)-De samenwerking ontstaat wanneer de vrouw weet dat zij volledig op haar zorgverlener kan vertrouwen: dat zij niet zorg volgens standaard protocol levert, maar afgestemd op het individu (protocollen garanderen minimale zorg, maar protocol als ‘one size fits all’ kan iatrogene schade aanbrengen 
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 stress geeft pathologie
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Risicoperceptie: wat de een als een groot risico ziet, vindt de ander een acceptabel risico (vgl geen helmen op bij fietsen in nederland)Risicoafweging: een ctg geeft verhoogde kans op interventies, inclusief keizersnede –daarom (sommige) vrouwen geen ctg bij bepaalde indicaties , in ieder geval niet standaardRisico op intra uterine vruchtdood vs inleiden
De gevolgen van het risico worden vaak toch vooral door de moeder / ouders gedragen , niet door de zorgverlener. 
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Hoe is de geboortezorg nu ingericht, wat kenmerkt haar? Onderliggend paternalisme / liefdevolle betutteling ? // hulpverlenersyndroom (de ziekte van nightingale): helpen om het helpen
In de behoefte het juiste te doen, mensen te helpen, het voor het kind zo goed mogelijk te organiseren, willen wij zo graag zorgen. Kijk naar de term ‘bemoeizorg’, is ingebed in een bredere traditie te willen zorgen voor ‘de kwetsbare mens’. We kunnen het ook liefdevolle betutteling noemen. Of modern paternalisme. In ieder geval: het is zorg die óm de patient heen is georganiseerd, en die ofwel met ‘nudging’, of wel ‘lichte drang’, of met ‘overredingskracht’ de patient ertoe moet bewegen het ‘juiste’ te doen: nl wat ‘de maatschappij’ (belichaamd door de zorgverlener) vindt dat in haar geval de juiste stappen zijn, de juist (gedrags)veranderingen de juiste zorg. En dan komt alles goed.
Uiteindelijk: de de zorgverlener verlost, is de redder.
Is de patient hiermee gediend? Zijn de uitkomsten naar verwachting? En het kind?
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We komen uit een zeer paternalistisch verleden (en nog), waarin de vrouw nog niet eens 100 jaar geleden stemrecht kreeg, nog in de jaren 50 niet tekeningsbevoegd was wanneer ze getrouwd was. De rauwe kantjes zijn mss van het paternalisme af, maar we willen o zo graag nog betuttelen, zorgen. Het ‘zorgverleners syndroom’ en het ‘kleine meisje syndroom (houdt elkaar in stand) – het is niet alleen de zorgvernlener die dit model in stand houdt. Maar hoe doorbreken we het??
Kant:
De mens is óók altijd een doel op zich en nooit alleen een middel tot een doel.
De ander is niet alleen een middel, maar ook altijd het doel. Mensen zijn niet alleen een middel om iets mee te bereiken. Ze moeten jouw doel zijn. Wat jij doet moet de anderbeter maken. Je moet dan ook respect hebben voor de ander.
Volgens Kant is er maar een universeel principe dat je kan formuleren voor moreelhandelen: handel zo dat je zou willen dat iedereen zo zou handelen.  Je moet er een algemeen geldende regel van kunnen maken, d.w.z. de regel die in een handeling wordt waargemaakt moet generaliseerbaar zijn. Algemeen geldend voor iedereen. En bekendesamenvatting van dit beginsel is het gezegde: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.”Een andere formulering van dit zelfde principe is dat je nooit een ander mens alleen als middel mag gebruiken om een doel te bereiken. De mens is altijd (tevens) ook een doelin zichzelf. Dat betekent dat je altijd oog moet hebben voor de hele mens en hem of haar niet alleen vanuit jouw belangen mag bekijken en gebruiken voor jouw voordeel.
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Doorbreken: andere modellen. 
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Communicatie is cruciaal: geen trucje, echt luisteren, respect.  
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Je kan een ander niet ‘empoweren’ (bekrachtigen} je kan alleen de situatie zo maken dat de vrouw zich bekrachtigd voelt ; faciliteren. Macht neem je, die krijg je niet.Dit is ook een maatschappelijke uitdaging en opdracht: het creeren van die omstandigheden De enigei manier waarop we verandering kunnen brengen: beginnen bij respect en gelijkwaardigheid (als mens)Minder afhankelijkheid, meer eigen regie, en zelfredzaamheid (niet als plicht (= ook paternalistisch) maar als uitkomst
Geboortebeweging: de vrouw is de actor gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Ze wordt hierbij gefaciliteerd door een integraal zorgmodel dat kan worden omschreven als vrouwgestuurde geboortezorg.
Lancet:
Promoting the health of babies through midwifery means supporting, respecting, and protecting the mother during the childbearing years through highest quality care; strengthening the mother’s capabilities is essential to longer term survival and wellbeing for the infant. 
Midwifery is defined in the series as: “Skilled, knowledgeable and compassionate care for childbearing women, newborn infants and families across the continuum throughout pre-pregnancy, pregnancy, birth, postpartum and the early weeks of life.
Core characteristics include optimising normal biological, psychological, social and cultural processes of reproduction and early life, timely prevention and management of complications, consultation with and referral to other services, respecting women’s individual circumstances and views, and working in partnership with women to strengthen women’s own capabilities to care for themselves and their families”
Deze statements gelden voor alle vrouwen, over de hele wereld, ongeacht afkomst, etnische of sociale groep.
Zwangerschap, geboorte en kraamtijd ingrijpende en ook zeer bepalende gebeurtenissen zijn, in zowel het leven van de vrouw als die van het kind en haar partner, en voor de gezinsvorming: als een vrouw hier ‘ongeschonden’ en het liefst ook nog ‘empowered’ door heen komt, heeft zowel het kind als de moeder en het gezin hier veel baat bij.
Ongeschonden: zonder fysiek (19% van de eerst barenden een keizersnede, invloed op volgende baring/ gezondheid; bekkenbodemschade) en/of psychisch/emotioneel trauma (PTSS 2000 per jaar, postnatale depressie 12%, negatief terugkijken op bevalling 16%, ziet bevalling als traumatisch 9-21%) – bij een volgende bevalling kan dit allemaal weer mee gaan spelen (electieve sectio, geen kinderen, meer angst, meer zorg).
Empowered: als het een ervaring is waarin ze zich gesteund voelde, waar ze positief op terug kijkt, dat zij een goede moeder kan zijn –dan heeft dit invloed op hoe zij voor haar baby kan zorgen: hechting, slagen borstvoeding (indien gewenst), verzorging.
Start baby: zonder kunstverlossing, borstvoeding, geen huilbaby (10-15%)
Als we dit als uitkomsten willen: HOE kunnen we dan de zorg zo inrichten dat de moeder, ook de kwetsbare moeder, empowered is om de regie te nemen, zodat zo optimaal mogelijk voorbereid is op het moederschap en dat zij de best mogelijke moeder voor haar baby kan zijn? En WAT is er dan in die zorg nodig.
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De kwetsbare groep, wie zijn zij?
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Kwetsbare groep, mogelijke problemen
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Eerst nog even benadrukken: de kwetsbare zwangeren heeft DEZELFDE behoeftes als 
alle andere ‘gewone’ zwangere
Key conclusions: this small study adds to an existing body of evidence that minority 
ethnic women do not receive a high quality of maternity care in conventional services 
and suggests that this is related to the institutional organisation of care. It does not 
support the assumption that the principles of Changing Childbirth, in particular that of 
continuity of carer, do not matter to them. Conversely, this group of women shared 
similar fundamental values and hopes of the service with the wider population of 
which they are a part but experience a greater dissonance between expectations and 
experience.Implications for practice: organisation of maternity care should make 
caseload midwifery available as a choice for such women to facilitate more woman-
centred care.http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(00)90204-
3/abstract
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Zorgen?
– Moeder vs kind? Moeder moet ook nog na de bevallng voor het kind zorgen. Wie heeft het meest te lijden als er iets met het kind is? In belang van het kind (zie: Lancet): de vrouw zodanig empoweren dat zij een zo goed mogelijke moeder kan zijn. Het paternalistische systeem (bestraffen / belonen) draagt hier niet aan bij.“working in partnership with women to strengthen women’s own capabilities to care for themselves and their familiesstrengthening the mother’s capabilities is essential to longer term survival and wellbeing for the infant. “

– Zorgverlener vs zwangere? Vanuit respect, communicatie, authenticiteit, luisteren, bereik je de ander. De ander voelt zich gehoord, kan zichzelf ook laten zien (bijv als er veel verdediging is). 
– Gevangen in protocollen? Goede verslaglegging / afweerrecht is sterker / zorgplicht / plicht om te informeren 
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Resumerend: vrouwgestuurde geboortezorg voor alle zwangeren: empowerment, regie, start moederschap
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We are each others partners – it’s clear who has the lead!
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WHO: The Distinctive Importance of the Childbearing Period In every country and 
community worldwide, pregnancy and childbirth are momentous events in the 
lives of women and families and represent a time of intense vulnerability. The 
concept of “safe motherhood” is usually restricted to physical safety, but 
childbearing is also an important rite of passage, with deep personal and cultural 
significance for a woman and her family. Because motherhood is specific to 
women, issues of gender equity and gender violence are also at the core of 
maternity care. Thus, the notion of safe motherhood must be expanded beyond 
the prevention of morbidity or mortality to encompass respect for women’s 
basic human rights, including respect for women’s autonomy, dignity, feelings, 
choices, and preferences, including companionship during maternity care.

Het recht op informed consent (de mensenrechten op privacy en lichamelijke 
integriteit) maakt dat de benadering anders wordt. De vrouw beslist: verandert 
de communicatie. Nu is het nog  volgende slide
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Erkent de cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner in haar eigen zorgproces;respect volle zorg, communicatie 
Behoeft een zorgrelatie die continu en vertrouwd is: zoals de zorg nu is ingericht, is deze zorg het best te leveren door kleine (case load) verloskundige praktijken. Grote praktijken en ziekenhuizen kunnen (nog) niet organiseren dat de zwangere telkens dezelfde zorgverlener ziet, zodat er sprake kan zijn van het opbouwen van een vertrouwensband. Bovendien heeft de zwangere in het algemeen, en de kwetsbare zwangere in het bijzonder, behoefte aan laagdremeplige zorg; het bellen van het ziekenhuis wordt toch vaak als een hoge drempel ervaren ‘weet niet wie je aan de lijn krijgt’ ‘hebben geen tijd’ ‘kennen me niet’ ‘moet verhaal telkens opnieuw vertellen’.  
http://www.cochrane.org/CD004667/PREG_midwife-led-continuity-models-versus-other-models-care-childbearing-womenhttp://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-for-women-during-childbirth
Erkent de cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner in haar eigen zorgproces; respect volle zorg, communicatie 
Respectvolle, non-paternalistische communicatie. Als je op deze manier communiceert, is de moeder in  charge, en doet nooit af aan haar wensen en behoeften. Onderdeel van goede communicatie vaardigheden is actief luisteren (niet onderbreken, invullen).Bevordert opbouwen vertrouwensband.
Respect (-volle Zorg)Ook vrouwen respectvol behandelen als hun keuzes niet jouw keuzes zijn? Dit betekent dat de zorgverlener moet luisteren naar de moeder, haar serieus neemt en haar als een gelijke behandeld (geen paternalisme meer!)
En gezamenlijk tot oplossingen komen.
Wat je niet wilt: zorgontwijking, waar iemand eigenlijk wel zorg wil. Ook geen stress, beter voor de zwangerschap, voor de bevalling.
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