
(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Onkostenvergoeding werkgever
• Geen

• Geen
• Geen

Disclosure belangen spreker
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Baren buiten het boekje

• Vrouwen met een hoog risico zwangerschap die 

bepaalde verloskundige handelingen weigeren en/of 

een (thuis-)partus met een verloskundige wensen

• Geplande unassisted bevalling: vrouwen die 

geheel zonder zorgverlener wensen te bevallen



Mixed methods

Kwalitatief

Diepte-interviews

- vrouwen (n=28)

- partners (n=21)        

- “holistische” 

verloskundigen 

(n=24) 
- reguliere verloskundigen en   

gynaecologen (n=18) 

Kwantitatief

Enquete (N=4101)

Gynaecologen (io) en 

verloskundigen

Literatuuronderzoek



Eigenschappen respondenten

 24 vroedvrouwen

 Gemiddeld 40-50 jaar oud

 Gemiddeld 14 jaar werkzaam

 2/3 werkt caseload, slechts 12.5% in 

reguliere groepspraktijk



4 hoofd thema’s
51 subthema’s

 Het reguliere systeem laat vrouwen in de steek

 De relatie als grondslag voor empowerment

 Cliëntgerichte zorg verlenen in het huidige systeem 

vraagt veel van je

 Oplossingen voor de toekomst



Thema 1:Het reguliere systeem laat 

vrouwen in de steek

 Evidence based medicine is

beperkt

 Overdreven risico perceptie

 Onvoldoende ruimte voor 

fysiologie

 Gebrek aan flexibiliteit, tijd, 

continuïteit, autonomie en respect

 Er wordt niet goed naar vrouwen geluisterd

 Vrouwen raken getraumatiseerd



Verloskundige 20:

“Het staat overal in alle richtlijnen: de cliënt centraal. 

Volgens mij staat de cliënt helemaal niet centraal, het 

protocol staat centraal. En het zijn niet gewoon

protocollen meer, het zijn wetten geworden.”

Verloskundige 19:
“Bijvoorbeeld intermitterende

auscultatie bij een VBAC, in plaats

van continu CTG. Dat was […] 

onmogelijk. Ik ben met haar langs zes

ziekenhuizen in de regio gesjouwd, 

en overal kregen we nee te horen. 

Toen zei ze uiteindelijk: ‘Dan blijf ik

bij mijn beslissing, ik ga thuis

bevallen.’”



Thema 2: De relatie als grondslag voor 

empowerment

 De cliënt centraal

 Fysiologie als basis

 Tijd, continuïteit, aandacht, echt luisteren

 Vertrouwen als voorwaarde (insturingsbereidheid)

 Zorg vanuit vertrouwen ipv angst



Verloskundige 14:

“”Juist omdat je elkaar elke keer weer ziet […] zeggen

vrouwen: ‘Als jij zegt dat er een grens is, dan volg ik

jou volledig.’ Ze durven het in jouw handen te leggen, 

terwijl ze voorheen het in niemands’ handen durfden te

leggen, omdat je elkaar heel veel gesproken hebt en 

omdat ze weten dat ik ze serieus neem.”

Verloskundige 4:

“Ja. Ik ga met elke wens mee. Als ik voel dat mensen zelf de 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik moet merken dat ze

het goed doordacht hebben. Dat ze komen uit een positie van 

kracht en niet uit angst. Bij voorbeeld, niet uit angst om in 

een ziekenhuis te eindigen, maar uit een overtuiging of een

vertrouwen in iets […]. Ik moet voelen dat ze zichzelf kunnen

dragen. Zo niet, dan doe ik het niet.”



Thema 3: Cliëntgerichte zorg verlenen 

in het huidige systeem vraagt veel van 

je

 Moeizame samenwerking met reguliere zorgverleners

 Netwerk van gelijkdenkenden

 Open zijn over je handelen

 Voorbereiding (je rol, voorwaarden, documentatie)

 Caseload vraagt veel (reistijd, bereikbaarheid, 

inkomsten)

 Angst en consequenties



Verloskundige 5:

“En die gynaecoloog dreigde daar echt mee. […] Met: ‘Ik

denk dat we dit moeten gaan melden. Het hoort niet, 

en als je straks voor de tuchtrechter staat, dan…’ Zo

dus.”

Verloskundige 9:

“Ik heb bijna nooit vakantie, dat is het nadeel. Dus ik ben

bijna altijd beschikbaar. […] Ja, ik heb altijd mijn

telefoon… Altijd, ja, ja. Ik weet niet of de anderen je dit

verteld hebben, maar ja, we hebben echt een soort fobie

met die telefoon. Die telefoon is er echt altijd, dus je 

weet altijd waar je telefoon is. Dat is het nadeel van zo

werken.”



Thema 4: oplossingen voor de toekomst

 Ziekenhuizen zouden daadwerkelijk informed consent 

moeten vragen en aan shared decision making moeten 

doen

 In het reguliere systeem zou meer continuiteit en 

flexibiliteit moeten zijn

 Creatieve oplossingen

 Van binnenuit proberen dingen te verbeteren



Verloskundige 1:
“Ik zou wel een soort stuitencentrum willen. Ergens in 

het land, waar een bad is, en een verloskundige, en een

vrouw-vriendelijke gynaecoloog, die zegt: ‘Kom op, 

laten we deze vrouw laten bevallen zoals ze graag wil

bevallen.’ En om de resultaten dan ook te publiceren.”

Verloskundige  2:

“Ik zit zelfs in het bestuur van het VSV. […] Omdat

als ik denk aan ons werk als een structurele

oplossing, dan ga ik geen deel uit maken van die 

oplossing, als ik op mijn eigen eilandje blijf zitten.”



Het reguliere systeem 

laat vrouwen in de 

steek

De relatie als 

grondslag voor 

empowerment

Cliëntgerichte zorg verlenen in het 

huidige systeem vraagt veel van je

oplossingen voor de 

toekomst

Voorzien in een 

behoefte



Verloskundige 7:

“Ik heb twee typen cliënten: zij die bij zes weken

zwangerschap bij mij beginnen, de ‘alternatieve’ types 

noemen we die thuis, en zij die nergens anders terecht

kunnen.”

Verloskundige 13:

“En daarom vind ik het altijd een beetje oneerlijk, als een

gynaecoloog zegt: ‘Door de manier waarop jij werkt creëer

je deze vraag.’ Ik probeer alleen maar te faciliteren wat er

al is.”



Conclusie (1)

• Reguliere systeem voldoet niet (15% getraumatiseerd)

• Onvoldoende ruimte voor fysiologie

• Keuze: toch akkoord gaan, unassisted, of  

holistische vroedvrouw

• Meestal(met tegenzin) akkoord

• Kleine groep kiest voor UC

• De rest zoekt een holistische vroedvrouw

• Anders soms toch UC (tegen wil en dank)



Conclusie (2)

• (Noodgedwongen) UC ongewenst

• Behoefte aan holistische vroedvrouwen (verwijzen)

• Op termijn: aanpassingen reguliere systeem, alleen nog 

positive choice

• Hoe kunnen we onze zorg verbeteren?



Dankwoord

 De deelnemende verloskundigen

 De afdelingen verloskunde van het Radboudumc en 

het AMC

 De studenten die interviews uitgetypt hebben


