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Achtergrond 

• Verwijzingen 1e-> 2e lijn stijgen (1) 

Niet-urgente verwijzingen durante partu 2000-2008 

–Nulli: 28.7- 40.7%  

–Multi: 10.5- 16.5% 

• Groep “hoog-risico” stijgt (1) 

Urgente verwijzingen < 4 % (2) 

 

• Hulpverleners zkh (3) 

40% begeleid klinisch vk 

 

• Buitenlandse systemen (Canada, Engeland) 

 

 

 

 

 

 

(1) Offerhaus, Birth, 2013; (2) Amelink, BJOG, 2008; (3) Cronie, Midwifery, 2012 



Mogelijke gevolgen  

 

– Minder continuïteit van zorg 

– Cliënten negatieve ervaring(1) 

– Verlies gegevens; invloed perinatale 
mortaliteit (2),  

– Meer kunstverlossingen (3), meer pijnstilling 

 

(1)Rijnders, Birth, 2008 (2) Evers, BMJ, 2010  (3) Hodnett, Cochrane, 2007 



Onderzoeksvragen 

• Wat zijn de optimale karakteristieken van een 
integraal zorgmodel tijdens de baring? 

• Voor welke “moderate risk” indicaties zouden 
eerste of tweede lijns vk verantwoordelijk kunnen 
zijn? 

• Welke interventies zouden door eerste- of 
tweedelijns vk uitgevoerd kunnen worden? 

 

 



Methode 

• Heterogene groep van 50 professionals  

• Stellingen: Likert skale 1-5 

• 3 rondes vragenlijsten 

• Consensus per ronde 

 

 



Delphi vragenlijst 



Delphi procedure 



Definitie consensus  

 

• ≥ 70% van de totale groep eens/oneens 

  EN 

• ≥ 50% per beroepsgroep eens/oneens 



Expert Respons  

Gynaecologen 10/12 (83%) 

VK 1 18/18 (100%) 

VK 2 12/12 (100%) 

Verpleegkundigen 7/8 (88%) 

Totaal 47/50 (94%) 

Resultaten 



A system where maternity care is 
“integrated”  

Consensus (1)  Totaal 72% eens  

50% 

Condities voor implementatie integrale zorg 



Difference between “high-risk” and 
“moderate risk” indications 

Geen consensus    Totaal 68% eens  

50% 

Condities voor implementatie integrale zorg 



Home birth should remain a choice for low 
risk women 

Geen consensus    Totaal 77% eens  

50% 

Condities voor implementatie integrale zorg 



The primary care midwife must remain 
autonomous 

Consensus (3)    Totaal 79% eens  

50% 

Condities voor implementatie integrale zorg 



Thin meconiumm stained liquor; primary 
care midwife responsible for care  

Geen consensus    Totaal 51% eens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Painrelief; primary care midwife 
responsible for care  

Geen consensus    Totaal 66% oneens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Painrelief; primary care midwife may 
provide care 

Geen consensus    Totaal 62% eens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Failure to progres 1st stage; primary care 
midwife may provide care 

Geen consensus    Totaal 60% eens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Uitkomsten: consensus 1e lijns VK 

  
Langdurig gebroken vliezen; 

1e lijns vk begeleid partus 

81% eens  

(3) 

Dik meconium houdend vr. w. 

1e lijns vk is verantwoordelijk 

79% oneens 
(2) 

Niet vorderende ontsluiting 

1e lijns vk is verantwoordelijk 

 

75% oneens 
(1) 

Niet vorderende uitdrijving  

1e lijns vk is verantwoordelijk 

 

89% oneens 
(1) 



Painrelief; clinical midwife is responsible 
for care 

Consensus (1)   Totaal 77% oneens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Thick mec. stained liquor; clinical midwife 
is responsible for care 

Consensus (3)    Totaal 72% eens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Failure to progres 1st stage; clinical 
midwife is responsible for care 

Consensus (3)    Totaal 81% eens  

50% 

Rol verdeling voor “moderate risk” indicaties 



Uitkomsten: consensus 2e lijns VK 

  
Meconium houdend vruchtwater 

2e lijns vk is verantwoordelijk 

72% eens 

(3) 

Niet vorderende ontsluiting 

2e lijns vk verantwoordelijk 

81% eens 

(3) 

Langdurig gebroken vliezen 

2e lijns vk is verantwoordelijk 

77% eens 

(3) 

Pijnstilling 

2e lijns vk is verantwoordelijk 

77% oneens 

(1) 

Niet vorderende uitdrijving 

2e lijns vk verantwoordelijk 

92% oneens 

(1) 

Alle “moderate risk” indicaties 

2e lijns vk partus begeleiden 

eens 



CTG; uitvoeren door 1e lijns vk 

Geen consensus     Totaal 66% eens  

50% 

Verantwoordelijkheden interventies 



CTG; beoordelen door 1e lijns vk 

Geen consensus     Totaal 49% eens  

50% 

Verantwoordelijkheden interventies 



pijnstilling; toedienen van pethidine door 
1e lijns vk (vergelijkbaar Remifentanil) 

Geen consensus     Totaal 68% eens  

50% 

Verantwoordelijkheden interventies 



Uitkomsten: consensus interventies 

  CTG: noodzaak tot CTG door 1e lijns vk 

(echter niet beoordelen) 

77% eens 

(1) 

CTG: uitvoeren en beoordelen door 2e lijn eens 

MBO: besluit tot verrichten van MBO door 1e lijn 

Uitvoeren van MBO door 1e lijn 

oneens 

oneens 

MBO: uitvoeren en beoordelen van MBO door 2e 
lijn 

eens 

Pijnstilling Pethidine/ Remifentanil/ epiduraal 

Besluit nemen tot uitvoeren en toedienen/ 
beoordelen door 1e lijn 

oneens 

oneens 

Pijnstilling Pethidine/ Remifentanil/ epiduraal 

Besluit nemen tot uitvoeren en toedienen/ 
beoordelen door 2e lijn 

eens 

eens 



Conclusie   

 

•Belang van integrale zorg voor continuïteit van zorg 

•Geen consensus voor “moderate risk” indicaties wat 
betreft verantwoordelijkheden/ taken. 

•Verschil in visie 1e/2e lijns vk 

•Grote uitdaging voor implementatie! 
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