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Introductie

Mission: At the Department of Midwifery Science, 
we conduct research into the quality and scope of 
midwifery care. Our findings can be used to 
improve midwifery care so that women and their 
families can make well informed choices that suit 
their current situation.

Vision: Our research is based on the premise that 
pregnancy and birth are physiological events and 
that medical interventions should only be advised if 
they are beneficial for mother and/or child.
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Geruststelling Binding

Garcia et al., 2002.

Eerste twee trimesters
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Derde trimester



Methode

60 verloskunde 
praktijken

Stepped wedge 
cluster 
randomised trial



Methode

▪ Semi-gestructureerde interviews
▪ 15 zwangere vrouwen
▪ Doelgerichte sampling (leeftijd, pariteit, opleiding, ethniciteit)

▪ Inhouds-analyse



Respondenten

▪ Gemiddelde leeftijd 32.9 years (sd = 4.65, range 
25-42)

▪ 7 primipara, 8 multipara 

▪ 12 Nederlands, 3 niet-Nederlands

▪ Tenminste middelbaar beroepsonderwijs afgerond

▪ 3 vrouwen met verdenking groeivertraging baby

Resultaten



Resultaten

Thema 1: De routinematige derde-trimester 
echo als BONUS

[#2: 34 jaar, multipara] “Ja ik voelde het al bij 
zestien weken, dus dan heb je al iedere dag wel 
bevestiging dat er gewoon wel wat gebeurt en 
dat er beweging is, dus ja dan weet je gewoon 
dat er wat gaande is. Dus zonder, t is misschien 
een beetje een luxe nu, hele fijne luxe.”

[#9: 25 jaar, multipara] “Ja, niet 
echt belangrijk, maar het is gewoon 
een extraatje wat je dan mee kan 
krijgen. Je wordt er gewoon vrolijk 
van. Ik weet niet..ja.”



Resultaten

Thema 2: De routinematige derde-trimester 
echo om BEVESTIGING te krijgen. 

[#6: 27 jaar, primipara] “En ik had het er toevallig met de 
verloskundige over en in principe na die twintig weken, als 
je dus niet mee doet aan het onderzoek, krijg je geen echo 
meer, niks. En toen had ik toch wel zoiets van: o, dat is 
toch wel heel erg lang. Dat je dan in principe tot dat het 
geboren wordt bij veertig weken, geen echo meer hebt, 
niks. Dus je weet niet hoe het allemaal gaat. Dat ik wel zei 
van: nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niks, weet je wel.” 

[#4: 37 jaar, multipara] “Van twintig weken naar 
de bevalling vind ik wel een hele lange periode 
niks. Ik vind het wel erg prettig dat er nog een 
keer gekeken wordt, omdat ze op die twintig 
weken.. het is toch nog maar twintig weken.”
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[#3: 35 jaar, primipara] “Maar het lijkt mij heel gek als ik 
dat in een andere zwangerschap niet zou hebben of zo. 
Terwijl dat dus niet, ja, want als ik dat dan zo zeg, ja, dat 
is toch een soort van check up of zo maar, ik was er dus 
niet zenuwachtig voor maar het lijkt mij gewoon heel gek 
als ik dat niet zou hebben. Dus of het is omdat ik het 
gewend ben en niet beter weet omdat ik eigenlijk vrijwel 
vanaf het begin vanaf die 15 weken al dit dus krijg. Dus dat 
ik daar op ingesteld ben.”

Thema 3: De routinematige derde-trimester echo als onderdeel van 
een NORMALISATIE proces.

[#10: 29 jaar, primipara] “Als je het niet gehad zou 
hebben, dan was het ook prima denk ik. Dan weet je ook 
niet beter. Maar ja, dat is net als met je.. ja, dat is met 
heel veel dingen zo. Toen je geen WhatsApp had, kon je 
ook prima zonder WhatsApp, maar ja, nu loop je toch wel 
echt een beetje achter als je geen WhatsApp hebt.”



Discussie en Conclusie

▪ Derde-trimester routinematige echo’s lijken niet 
(veel) bij te dragen aan vermindering van angst of 
versterking van de band met de baby

▪ Mogelijk speelt normalisatie van echo’s een rol bij de 
waardering van de derde-trimester routinematige 
echo’s

▪ Medicalisering

▪ Kloof tussen verwachtingen echo en 
daadwerkelijke doel

▪ Kritisch kijken naar of de opbrengst van de derde-
trimester routinematige echo opweegt tegen de 
kosten

▪ Meer onderzoek nodig
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