“Gewoon” een eigen kind
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Ondersteund door patiëntenvereniging Freya
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Inleiding – onzichtbaar verliesa
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Inleiding – vruchtbaarheidsbehandeling
• Assisted Reproductive Technologies (ART), waaronder
• OI: Ovulatie Inductie
• IUI: Intra Uterine Inseminatie
• IVF: In-vitrofertilisatie
• ICSI: Intracytoplasmatische sperma-injectie
• Eicel en spermadonatie

• van 1,3% in 1996 naar 4,7% in 2015 van de geboortes in
Nederland b,c
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Inleiding – designer baby's
Revolutie:

snelle technologische
vooruitgangen
…
Maatschappelijke, ethische
vraagstukken?

5

Inleiding – Eindelijk Zwanger

e-h

6
de verdwaalde
ooievaar
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- Levensweg
- Maakbare samenleving

- Garantie op succes…

Subfertiliteit in Nederland

• Definitie subfertiliteit

(1, 2)

• Het meer dan 12 maanden uitblijven van een zwangerschap
ondanks onbeschermde coïtus, gericht op conceptie

• 22 op de 1000 vrouwen per jaar in Nederland (1)
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“Zorgpad” bij subfertiliteit
• Verloskundig Vademecum (2003) (4)
• A indicatie  eerstelijns zorgverlener (4)
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Aanleiding
• Zwanger via een fertiliteitsbehandeling - Postpartum
• Meer angst (5, 6)
• Meer moeilijkheden vroege fase van ouderschap  minder
zelfvertrouwen (6 -10)
• Onrealistisch beeld ouderschap (5,11)
• Behoefte aan persoonlijke begeleiding (12)
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Aanleiding
• Anticonceptie en borstvoeding  meer onderzoek (13)
• Te weinig kennis onder verloskundigen (in opleiding) (14)
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Aanleiding
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• Zwanger via fertiliteitsbehandeling - zwangerschap
• Geen eenduidigheid over angst, depressie en PTSS.
16, 17)

• Angst om ongeboren kind te verliezen.

(6, 13, 18)

(15,

Onderzoeksvraag
Welke behoefte in de begeleiding van zorgverleners hebben
vrouwen bij wie de zwangerschap meer dan 12 maanden
uitbleef en zwanger werden via een fertiliteitsbehandeling,
tijdens de kraamperiode?
1. Welke onzekerheden leven bij vrouwen die zwanger
werden via een fertiliteitsbehandeling in de kraamperiode?
2. Op welk gebied verwacht de vrouw die zwanger werd via
een fertiliteitsbehandeling, interesse van de zorgverlener
in de kraamperiode?
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Methode
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Inclusie criteria
• Zwanger via fertiliteitsbehandeling
• Spontane zwangerschap ≥ 12 maanden
uitgebleven
• Kraamtijd maximaal 2 jaar geleden

Oproep via
social media

8 reacties

6 voldeden
inclusiecriteria

Interview met
6 vrouwen

Methode
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• Respondent 5: "Wel speelt een beetje door je hoofd van, mijn man had dat ook wel, ze is onze enigste en misschien blijft ze onze
enigste en we moeten daarom ook niet anders doen. We moeten haar niet overmatig beschermen, of eh, je wilt het zo goed doen zeg
maar. Omdat je ergens in je achterhoofd weet dat je misschien maar één kindje krijgt."

• citaat
Informed consent formulier

Respondent 5:
"Wel
speelt
eenblijft
beetje
door
je hoofd van, mijn man had dat ook
•– Misschien
dit enig
kind interviews
•openSemi
gestructureerde
diepte
code
wel,
ze is onze enigste en misschien blijft ze onze enigste en we
• Topic list  literatuur
moeten daarom ook niet anders doen. We moeten haar niet
• Onzekerheid over toekomstbeeld
overmatig
beschermen, of eh, je wilt het zo goed doen zeg maar.
axiale code
• Transcriberen
Omdat je ergens in je achterhoofd weet dat je misschien maar
één
kindje
krijgt."
• Onzekerheden
• Coderen
thema

Voorbeeld van coderen

Resultaten
Respondent
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Leeftijd

Aantal
kinderen

Leeftijd
jongste kind

Soort
Duur kinderwens
Fertiliteitsbehandeling

1
2

36
35

1
1

11 maand
6 maand

ICSI
IVF

2,5 jaar
3 jaar

3
4

31
32

1
2

23 maand
13 maand

ICSI
ICSI

3,5 jaar
1e kind: 3 jaar
2e kind: 22 maand

5
6

29
37

1
2

9 maand
22 maand

ICSI
IVF/ICSI

3 jaar
1e kind: 2,5 jaar
2e kind: 2,5 jaar

Basiskarakteristieken

Resultaten
begrip/erkenning
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onzekerheden

afgestemd advies

welbevinden

zorgverlener
toont begrip

Onzeker over
toekomstbeeld

praktische
begeleiding

zorgverlener
neemt tijd

zorverlener
neemt serieus

Onzekerheid
zorg kind

advies over
kind

zorgverlener is
toegankelijk

zorgverlener is
ingelezen

onzeker over
hoe ik het zelf
ga doen als
ouder

tegenstrijdig
advies
gekregen

zorgverlener is
doortastend

Codeboom

Resultaten – begrip en erkenning
• Een “normale” kraamvrouw
• Met andere behoeftes
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Respondent 1: “Ja, niet
echt over IVF ofzo hoor. Die
tijd was gewoon voorbij, ik
was gewoon zwanger”.

• “Even doorzetten”
• Toegankelijkheid van de zorgverlener,
“dat ze mij begrijpt”
• Begrip voor voortraject

Respondent 5: “En zeker omdat ik
natuurlijk ook al een hele heftige tijd
voor de zwangerschap had gehad. Dan
ben je zwanger, en dan bevalling en dan
hormonen. En alles volgt zeg maar
allemaal op elkaar.”

Resultaten - onzekerheden
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• Onzekerheden
Respondent 6: “Ik hoorde elk
zuchtje, elk kuchje, ik was
bij elke diepe ademhaling
bang dat die d’r mee zou
stoppen.”

• Geen broertje of zusje voor het oudste kind
• Is mijn ouderschap “voldoende”?

Respondent 5: “Je wilt het
zo goed doen zeg maar.
Omdat je ergens in je
achterhoofd weet dat je
misschien maar één kindje
krijgt.”
Respondent 3: “Want we
beseffen ook héél sterk dat
het misschien bij hem zal
blijven.”

Resultaten – aandacht voor welbevinden
• “Gezellig kletsen”
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Respondent 3: “Dat je samen
eens kijkt van: wat zou dat
zijn? Of hoe komt het
daaraan?”

• Zorgverlener is meegaand
Respondent 5: “Maar, dat ze
even inderdaad vraagt: “hoe
gaat het?” Ja, dat vroegen ze
wel …. Maar dat was meer
het praktische, zeg maar.
Maar ook even gewoon
gezellig kletsen.”

Resultaten – vraag om advies

• Praktisch advies gewenst

• Verward door tegenstrijdige adviezen
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Respondent 4: “Eeeh nou ja, wij
hebben ons denk ik ook wel door
die periode van ICSI behandeling,
eeh, ook wel een beetje afstandig
gehouden van families met baby’s,
omdat het heel pijnlijk was.”

Respondent 5: “Ja, maar jullie moeten het
weten. Want ik weet het ook niet.”

Discussie – begrip en erkenning
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Resultaat

Literatuur over
Literatuur over
‘ex fertiliteits patiënten’ Vrouwen met spontane
zwangerschap

Behoefte aan begrip en
erkenning van
zorgverlener.
Voortraject.

Belangrijk dat
zorgverleners op de
hoogte zijn (20)

Zorg op maat voor
iedere zwangere (KNOV)
(21)

Behoefte aan impact van
fertiliteitsbehandeling
(12)

Normale bevinding.
Behoefte aan aandacht voor voortraject.

Discussie - onzekerheden
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Resultaat

Literatuur over
‘ex fertiliteits
patiënten’

Literatuur over
Vrouwen met spontane
zwangerschap

Toekomstbeeld voor
gezin;
Angst om kind te
verliezen;
Vaardigheden als ouder.

Minder zelfvertrouwen
in ouderschap (5-8)
Kind is van enorme
waarde (12)
Perfecte moeder willen
zijn (22)
Moeilijk om over
angsten te praten (22)

Steun van verloskundige
 transitie naar
ouderschap (23)

Normale bevinding,
Onzekerheid over specifieke dingen.

Discussie - welbevinden
Resultaat

Literatuur over
‘ex fertiliteits patiënten’

Meegaandheid
zorgverleners;
Interesse in vrouw;
Doortastendheid
zorgverlener.

24
Literatuur over
Vrouwen met spontane
zwangerschap

Verloskundige aandacht
voor welbevinden(24)
Aandacht voor moeder
vs. baby. (25)

Normale bevinding

Discussie – afgestemd advies
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Resultaat

Literatuur over
‘ex fertiliteits
patiënten’

Praktische zaken;

Onvoorbereid voelen, Behoefte aan hulp in
niet kunnen geloven
transitieperiode(26)
dat ze moeder zijn(22)
Vrouwen voelen zich
vaak onvoorbereid(22,

Jonge gezinnen
ontweken?

Literatuur over
Vrouwen met
spontane
zwangerschap

26)

Normale bevinding

Discussie
• Weinig onderzoeken en richtlijnen
• Aanbevelingen vanuit eerder onderzoek (14, 27)
• Nog niet voldoende kennis van verloskundigen en verloskundigen
in opleiding (14)

• Meer kennis  betere zorg
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Discussie – interne validiteit
• Sterk
• Zelfde omstandigheden interview
• Twee interviewers
• Member check
• Codering
• Gevarieerde populatie
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Discussie – interne validiteit
• Zwakke punten
• Verloskundigen in opleiding
• Thema’s niet voldoende diep geëxploreerd
• Kraamtijd soms lang geleden

28

Conclusie
• Normale zwangere
Extra aandacht
Voortraject

• Onzekerheden
Vaardigheden als ouder
Toekomstbeeld

• Welbevinden
 Gesprek hier op aanpassen
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Aanbevelingen voor de praktijk
1. Elke zorgverlener werkzaam in de praktijk is op de hoogte
van het voortraject van een vrouw. Dit staat ook duidelijk
aangegeven op de zwangerschapskaart.
2. Zorgverlener communiceert naar de vrouw dat ze op de
hoogte is.
3. Zorgverleners zijn zich bewust van de impact die een
fertiliteitsbehandeling kan hebben op een vrouw.
4. Zorgverleners zijn toegankelijk voor de vrouw, vrouwen
krijgen ruimte om hun verhaal te vertellen en zorgverleners
vragen hiernaar.
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Aanbevelingen voor de praktijk

• Durven vrouwen alles te zeggen?

• Kennis onder verloskundigen (in opleiding)
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Vervolgonderzoek
• Vervolgonderzoek naar de postpartum periode
• Grotere groep
• Triangulatie door focusgroep

• Adviezen in de kraamtijd
• Tegenstrijdig advies kwam naar voren
• Anders verwerken van adviezen door vrouwen met subfertiliteit in anamnese

• Eigenschappen van de zorgverlener
• Vergelijkingsstudie
• Vindt een vrouw met een subfertiele anamnese andere eigenschappen bij
zorgverlener belangrijk?
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Take home message

Bij een kraamperiode die volgt na een
fertiliteitstraject;
wees hiervan van op de hoogte en houd
rekening met de eventuele impact.
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Discussievraag

• Is een zwangerschap na een periode van subfertiliteit – al dan niet na
vruchtbaarheidsbehandeling- een normale zwangerschap?
• Wordt er in de praktijk al (voldoende) aandacht gegeven aan vrouwen met
subfertiliteit in de voorgeschiedenis?
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