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Kwetsbare zwangeren

 Antwerpen ; havenstad

 diversiteit in populatie

 175 herkomstnationaliteiten! 

Meer dan New York

4 minder dan Amsterdam

 Zwangere vrouwen met lage sociaal 
economische status ervaren een negatieve 
impact op de gezondheid van hun jonge 
kind (0-3 jaar) 

 14,5% van de populatie van Vlaanderen 
leeft in armoede (2016)

 Antwerpen: 27,7% zeer jonge kinderen (0-3 
jaar) leven in armoede (2016) 

 Kwetsbaarheid : is méér dan (kans)armoede



Waarom dit project? 
 Verschuiving rol van de vroedvrouw in België 

wijzigde: 

 Kort Ziekenhuisverblijf – Maggie De Block ‘2016 

Opstart samenwerkingsverbanden 
ziekenhuizen, specialisten, huisartsen en 
zelfstandige beoefenaars (vroedvrouwen, 
kinesitherapeuten, thuisverplegers …). 
Daarnaast werken ook expertisecentra, 
Kind en Gezin, ONE (Office de la 
Naissance et de l’Enfance) en een aantal 
privépartners mee aan de projecten.

 Vaginale partus / Sectio

 Zorgde voor een ‘gap’ aan zorg in BE

 2e lijn bewuster van nood aan zorg in 1e lijn

 Kwetsbaren nog meer gevoeliger voor deze 
gap; indien organisatie pre-en postnatale 
zorg niet volledig aangepast aan huidige 
situatie.



Waarom dit project? 

Opkomst georganiseerde 
vroedvrouwenpraktijken.

Ook vroedvrouwenconsults in het 
ziekenhuis prenataal. Ook 
mogelijkheid om met eigen 
vroedvrouw te bevallen in het 
ziekenhuis.  

 Vroedvrouw 1e lijn prenataal en 
postnataal in opmars 

 Thuisbevallingen nog steeds minder 
dan 1% in België (volgens SPE 2015: 
0,75% -)



DOEL 

PWO 

Neonaat

 Detectie- instrument ontwikkelen

 Zorgpad pre-en postnataal voor 
kwetsbare zwangeren

 Bruikbaar voor vroedvrouwen in 
1e en 2e lijn

 Bruikbaar voor huisartsen, 
gynaecologen, sociale diensten, 
...

Outcome neonaat en 

parturiënte verbeteren 



Wat is 
kwetsbaarheid 

in een 
zwangerschap?

Hoe 
definiëren en 
vaststellen?

Literatuurstudie

Ontwikkeling 
van een 
detectie-
instrument

Focusgroepen & 
interviews met 

vroedvrouwen en 
sociaalwerkers

Testfase 
detectie-
instrument

Uittesten en 
validatie screening

Surveys

Ontwikkeling 
zorgtraject & 

vorming

Literatuurstudie 
naar zorgtrajecten

Input rondvraag 
en 

dialoogmomenten

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

FASERING 



1

Definitie

• veel verschillende definities! 

• gaande van ‘elke zwangere is 
kwetsbaar’ tot meer specifieke criteria 
zoals druggebruik of armoede

• meest brede: kwetsbaarheid is balans 
tussen hulpbronnen en risicofactoren 

Vaststellen/meten

• maar dan ...

• vragen naar druggebruik, misbruik, stress, 
...

• soms focus op één aspect

• soms op meerdere (met lange 
vragenlijsten)

• nooit over een echt breed spectrum van 
kwetsbaarheid

FASE 1: 

Wat is 

kwetsbaarheid?



FASE 1: wat is kwetsbaarheid?

2 focusgroepen : 

• (Hoofd)vroedvrouwen regio Antwerpen : 1e & 2e lijn

• Experten sociaal werk : armoede, drugsproblematiek, 

psychiatrische problematiek, OCMW

• Geïnterviewd door studenten sociaal werk

• Verenigingen waar armen het woord nemen

• Projecten en organisaties gericht op kwetsbare 

zwangere vrouwen

• Vrouwenwerking voor kwetsbare vrouwen

Vroedvrouwen: instrument moet handig en snel in te 

vullen zijn door de hulpverlener, niet door zwangere 

zelf (soc wenselijke antwoorden, taal, ...) 

Sociaal werkers: instrument kan niet gebruikt worden 

zonder een assessment 



veel overeenkomsten in omschrijvingen tussen 
vroedvrouwen en sociaal werkers, veel ‘usual suspects’ 
maar ook extra kenmerken! 

financiële problematiek is belangrijk (!), maar zeker niet het 
enige

middelengebruik zou stijgende zijn (volgens vroedvrouwen)

belang van sociaal netwerk en aanwezigheid van een 
betrokken partner (+ emancipatie)

FASE 1: Enkele resultaten



 communicatie is cruciaal (taal, mensen met een 
mentale beperking ...)

 coping strategie & kinderwens

instrument moet:
kort kunnen worden afgenomen in de drukte van 

het werk, graag binnen één consultatie 
(vroedvrouwen)

aansluiten op anamnese (vroedvrouwen)

vrij zijn van stigmatisering en dwang, geen extra 
wantrouwen opwekken (sociale wenselijkheid 
tegengaan) (SW)

niet alles is meteen ‘meetbaar’, dit vraagt een 
gespreksvoering (Sociale wenselijkheid)

FASE 1: Enkele resultaten na pilootfase



geen 
‘meetinstrument’, 

maar een 
detecteren van

geen cut off

door hulpverleners 
in te vullen

gebaseerd op gegevens 
uit anamnese, uit 

medisch dossier (bv. op 
spoed al binnengekomen 

voor misbruik) en eerste 
consult

brede waaier aan 
aandachtspunten! 

brengt een 
bezorgdheid in 

kaart

FASE 2: 

het detectie-

instrument 

ontwikkelen



Detectie – instrument 



Detectie – instrument 

 Armoede: inkomen, wonen, medisch

 Aanpassingsvermogen zws: opleidingsniveau, 
veerkracht, inzien probleemsituaties

 Welzijn en gezondheid: chronische aandoeningen, 
mentaal, emotioneel, trauma, psychisch welzijn

 Toegang tot gezondheid: verblijfspapieren, taal

 Levensstijl : voeding, beweging, stress, risicoberoep

 Misbruik en verwaarlozing : drugs, alcohol, seksueel

 Sociaal netwerk: informeel netwerk, relatiebanden

 Ervaring vorige zws : andere kinderen, verwaarlozing

 Kinderwens : (on)gewenst? (on)gepland? Tieners 

 Communicatie : taal, verstandelijke beperking

 Andere : ? 



Fase 3: 

2016 - 2017 

23 vroedvrouwen
deelgenomen

 ong. helft zelfstandig

 helft in twee ZNA 
ziekenhuizen

288 detectie-instrumenten
ingevuld

Vragenlijst over het gebruik
van het instrument & 
achtergrondgegevens van de 
VV ingevuld



FASE 3: resultaten van de pilootstudie

Education N = 23

Never 30,4%

Bachelor Midwifery 21,7%

Specific training 17,4%

Bachelor Midwifery

AND specific training

13,0%

Yes, others 17,4%

 positieve feedback, hoewel in ziekenhuizen ook weerstand tov
een extra taak

 soms moeilijk om in één consult iets te weten te komen (is niet 
erg! kan aangevuld worden, gaat om een bezorgdheid)

 graag digitaal (voor ziekenhuizen)

 cruciale vraag: wat erna?

Tabel1: kennismaking vv met ‘kwetsbaarheid’ via 

opleiding



FASE 3: resultaten van de test

Grafiek1: bezorgdheden van VV in % van totaal aantal ingevulde 

screeningen (n=288) 

 bij 43% geen enkele bezorgdheid

 bij 21% één bezorgdheid

 bij de rest meerdere

 WELZIJN ! 

=meest brede categorie 

(emotionele balans, 

gezondheidsproblemen, trauma, 

... & zit het sterkst in anamnese)



Detectie-instrument lijkt te werken

Koppelen aan een vorming voor VV om 
een waarderende of krachtgerichte 
gespreksvoering te houden!

Het vervolg? 

Wat als er een bezorgdheid is?

FASE 3: resultaten van de test



FASE 4: Ontwikkeling
perinataal zorgpad en
vorming

O.b.v. brainstorm en informele dialoog met 
vroedvrouwen, voorlopige zorgpaden

 Vroedvrouw in 1e lijn

 Vroedvrouw in 2e lijn

CAVE: beperkte consulten in 2e lijn! 



Eerste contact met ziekenhuisvroedvrouw

1 consult

- Psychosociale anamnese
- Klinisch Onderzoek

- Detectie-instrument invullen

- Gesprek dmv krachtgerichte gesprekstechniek 
met planning intake “ondersteuningsteam” 

meteen bij 1e consult 

- Contact 1e lijnsvroedvrouw

Meerdere consulten

1ste consult: 

- psychosociale anamnese

- Klinisch Onderzoek 

- Detectie-instrument 1e keer invullen

Tweede consult: (extra tijd voorzien)
- Zwangerschapsopvolging

- Detectie-instrument weer invullen

- Gesprek dmv krachtgerichte 
gesprekstechniek met planning 

intake “ondersteuningsteam” 
- Contact 1e lijnsvroedvrouw

Volgende consulten:

- Detectie-instrument weer invullen
- Opvolging zwangerschap

OPVOLGING door 
zorgcoördinator met 

ondersteuning van

PANZA en sociale dienst 
ziekenhuis 

Na kraamperiode overdracht 

naar huisarts of Kind&Gezin 

(continuïteit)

Enkelvoudige 
problematiek: 

eerstelijnsvroedvrouw als 

zorgcoördinator

Multiproblematiek of reeds 
zorgcoördinator aanwezig: 

partner van PANZA als zorgcoördinator

Detectie

Detectie



Eerste contact met eerstelijnsvroedvrouw

1ste consult:
- Intake

- Detectie-instrument 1e keer invullen

detectie

Indien reeds begeleiding elders:
2e consult: gesprek en met toestemming cliënt

contact / doorverwijzing naar bestaande 

zorgcoördinator of andere meer geschikte
professional die deze taak kan opnemen

Indien nog geen begeleiding elders:
2e consult: krachtgericht gesprek in consult

(aanbevolen => extra tijd)

+ planning intake zorgcoördinator indien
nieuwe kwetsbaarheid

Monoproblematiek
VV = zorgcoördinator

Ondersteuning door partners van PANZA
Volgende consulten

• Opvolging cliënt

• Contact met sociale dienst van ZH waar zwangere zal 
bevallen

• Na ev. doorverwijzing naar andere professional: 
• contact houden indien nodig

• Na kraamperiode: overdracht naar huisarts of 

Kind&Gezin
=> zorg voor continuïteit!

Multiproblematiek
zorgcoördinator= andere professional (PANZA)

Na zorgvraagverheldering voor prioriteitenstelling van de

problematiek

Volgende consulten
• Opvolging cliënt

• Contact met zorgcoördinator + 

afspraken hoe verder 
gecommuniceerd wordt



2018 

Voorlopige zorgpaden afwerken

Testing in Klina en St Maarten + focusgroep

Symposium 10 September 2018 

Artesis Plantijn Hogeschool

Vorming krachtgerichte gespreksvoering

Publicatie : tijdschrift Vlaamse
Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

Toekomstplannen



www.panza.be

panza@kraamvogel.be

www.novavida.be

nova.vida@ap.be

Expertisecentrum 

De kraamvogel 

www.kraamvogel.be

info@kraamvogel.be

www.kindengezin.be

http://www.panza.be/
mailto:panza@kraamvogel.be
http://www.novavida.be/
mailto:nova.vida@ap.be
http://www.kraamvogel.be/
mailto:info@kraamvogel.be
http://www.kindengezin.be/


Vragen? 



 Beeckman, K, Louckx, F & Putman, K.(2010). Determinants of the
number of antenatal visits in a metropolitan region. BMC Public 
Health. 10,527

 Fobelets, M., Beeckman, K. Hoogewys, A., Embo, M., Buyl, R. & 
Putman K.(2014). Predictors of late initiation for prenatal care in a 
metropolitan region in Belgium. A cohort study. Public Health. 129: 
648-654.

Meer weten over het onderzoek of ideeën?

Dehertogh e.a. (2017). Afwegingen voor een prenataal screeningsinstrument voor 
kwetsbare vrouwen. TVV. 23:2, p. 81-88.

Zomer 2018 verschijnt een artikel over de literatuur rond zorgpaden in TVV.

Contact: saskia.besauw@ap.be caroline.vandoninck@ap.be

Referenties

mailto:saskia.besauw@ap.be
mailto:caroline.vandoninck@ap.be

