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• Is als enige bewezen effectief1-4
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in de darmen2
• Heeft een vergelijkbaar effect als de oligosachariden in moedermelk3

Na borstvoeding kan Nutrilon Pronutra met GOS:lcFOS 9:1
de verdere opbouw van de bacteriën in de darm ondersteunen
en zo bijdragen aan het immuunsysteem1,4 .
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NATAAL NIEUWS

Voorwoord

STELLING:

Het is lekker zomer nu we deze uitgave van

De zorg voor de extreem prematuur

Nataal maken. Het weer gaat altijd over ge-

geboren kinderen zal pas echt verder

middelden en percepties. Als het vandaag

verbeteren als we onze terughoudend-

regent bij 18 graden, is het slecht weer.

heid in de behandeling van prematuren

In het voorjaar, als het 18 graden is, is het

laten varen.

fantastisch weer.

De behandeling van kinderen die extreem

Tevreden klanten in de geboortezorg is net

prematuur geboren worden roept veel ethische

zoiets. Is een afschuwelijke bevalling ge-

vragen op. Om deze vragen te beantwoorden

daan door een aardige, vriendelijke verlos-

zijn gegevens nodig over extreem vroeggeboren

kundige, dan is dat voor de moeder beter

kinderen. De uitkomsten van onderzoeken zijn

te doorstaan dan een redelijke, normale

hoopgevend en zouden gemakkelijk kunnen

bevalling welke door een onaardige ver-

worden gezien als het bewijs dat de grens

loskundige is begeleid. Het is geen eerlijke

waarboven actieve opvang van de pasgeborene

afweging door de cliënten, maar perceptie

is afgesproken – 24 weken zwangerschapsduur

is heel belangrijk. Aardig doen tegen je klan-

– de juiste is.

ten kost niets, maar levert je echt heel veel op. We gaan langzaam maar

De uitkomsten worden echter voor een

zeker de geïntegreerde zorg tegemoet. Laten we zorgen dat de cliënt

belangrijk deel gevormd door de richtlijn en

centraal blijft en we een nog betere zorg tegemoet gaan.

hierdoor ontstaat een cirkelredenering: de grens

In dit nummer, iets later dan gedacht, plaatsen we een artikel over de

ligt goed omdat daarboven de meeste kinderen

NIPT. Dit artikel was uitgesteld, naar aanleiding van commentaar uit

in goede toestand overleven en onder de grens

België. Vanuit België zou men met een weerwoord komen over de NIPT-

vrijwel alle kinderen overlijden.

test. Helaas is dat artikel nooit gekomen. Jammer.

A.A.E. (Eduard) Verhagen: Mijn stelling is dat de

Het is weleens jammer, vind ik, dat als er artikelen in Nataal of andere

zorg voor de extreem prematuur geboren

bladen staan waar lezers het niet mee eens zijn dat dan het hele blad

kinderen pas echt verder zal verbeteren als we

niet deugt. Wij van de redactie pretenderen allerminst een geloof of dat

onze terughoudendheid in de behandeling van

we de wetenschap in pacht hebben. Nataal is juist opgezet uit het idee

prematuren laten varen. Zij verdienen het met

dat het raar was dat de geboortezorg gescheiden was in drie werelden.

dezelfde instelling behandeld te worden als

Die wilden we naar elkaar toe laten groeien. Het is een hele tour om

complexe kinderen van andere leeftijden. n

voor u een vakblad te maken en die nog gratis op te sturen. Het is soms

Bron: NtvG (Nederlands tijdschrift voor

lastig voor ons om artikelen voor iedereen in de geboortezorg leesbaar

Geneeskunde)

te houden. Staat er iets in Nataal dat volgens u niet deugt of waar u een
andere mening over heeft? Stuur het ons, we plaatsen graag.

Op deze stelling reageren? Stuur je
reactie naar redactie@babybladen.nl

Joop Kramer
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TEGENGAAN KINDERMISHANDELING SCHIET TE KORT

NATAAL ONLINE

Interventies ter voorkoming van kindermishandeling hebben een klein effect, terwijl de kennis over de

Nataal.nl

werkzaamheid zeer beperkt is. Ook ontbreekt het aan tools om een keuze te maken uit de interventies en

• Het laatste nieuws

is het aanbod ontoereikend. Verder schort het onder scholen, huisartsen, consultatiebureaus, GGZ-instel-

uit geboortezorg

lingen en jeugdzorginstellingen zowel aan adequaat signaleren als tijdig melden. Vroegtijdig handelen is

• Artikelen en columns

essentieel in het voorkomen van kindermishandeling. Daar staat tegenover dat bewezen effectieve

• Agenda:

preventieve interventies nauwelijks beschikbaar zijn. In het project ‘Effectief vroegtijdig handelen ter
voorkoming van kindermishandeling Fase 1 Consortium en voorstudie’, is een overzicht gemaakt van
kennis over ‘Wat Werkt Wanneer, bij Wie, en Waardoor’ (5Ws) ter voorkoming van kindermishandeling.

cursus + congres
• Vorige uitgaven
bestellen

ZonMw bericht over de resultaten, welke op Nataal.nl uitgebreid te lezen zijn. De deelstudies laten zien
welke interventies effectief zijn volgens de wetenschappelijke literatuur, praktijkprofessionals en ouders en

Nieuws

kinderen. Daarnaast komen knelpunten naar voren. In de subsidieoproep ‘Consortium Vroeg preventieve

Volg Nataal op

interventies Fase 2’ wordt een subsidieaanvraag ingediend voor een vervolgonderzoek. Dit moet leiden tot

Twitter en Facebook

een effectiever aanbod aan vroeg preventieve interventies voor verschillende vormen van kindermishande-

@NATAALmagazine en

ling, voor verschillende doelgroepen en settings, kortom daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van

blijf op de hoogte van

kindermishandeling. n

het laatste nieuws uit

Bron: vakblad vroeg

geboortezorg

MELDPUNT

GENMODIFICATIE OP EMBRYO'S

Discriminatie zwangerschap

Onderzoekers hebben menselijke embryo’s behandeld

Er is een meldpunt voor vrouwen die bijvoor-

waardoor een genetische afwijking in de meeste gevallen

beeld hun baan zijn kwijtgeraakt door

verdween. Hong Ma e.a. schrijven over deze succesvolle

OPROEP

discriminatie wegens zwangerschap of pril

genmodificatie met CRISPR-Cas in Nature. Het doel was

Mail redactie@nataal.nl

moederschap. Het College voor de Rechten

om menselijke embryo’s zonder een bepaalde genetische

om ontwikkelingen en/of

van de Mens maakte dat bekend. Met de

afwijking te laten ontstaan. Er is een andere techniek

gebeurtenissen in jouw

meldingen die binnenkomen, hoopt de

gebruikt en in eerdere onderzoeken werden geen

werkgebied te delen in Nataal.

toezichthouder beter zicht krijgen op de

levensvatbare embryo’s gebruikt, hiervoor wel. Ongeveer

risico’s die vrouwen lopen. Discriminatie van

de helft van de bewerkte embryo’s bereikte de blastocys-

vrouwen omdat zij in verwachting zijn of net

te-fase, het moment waarop celdifferentiatie optreedt.

moeder zijn geworden, komt volgens het

Dat lijkt erop te wijzen dat de ontwikkeling niet wordt

college nog te vaak voor. Jaarlijks krijgen

verstoord door deze genmodificatie.

tienduizenden vrouwen er volgens de

Een dergelijk onderzoek kan nog niet in Nederland

toezichthouder mee te maken. Sinds 22 mei

plaatsvinden, dat staat de huidige Embryowet niet toe. Meer

kan men terecht bij het nieuwe meldpunt. n

over het onderzoek is te lezen op Nataal.nl en Nature, 2017.

Bron: ANP

http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature23305. n
Bron: Medisch Contact
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Invoering NIPT:
een half jaar de tijd
en het staat
Minister Schippers besloot in september 2016 om de NIPT met ingang van 1 april
2017 beschikbaar te stellen aan alle zwangere vrouwen in Nederland. Medio april
zijn vrijwel alle verloskundigen en gynaecologen getraind en wordt de test met de
bijbehorende counseling in het hele land aangeboden. Een knap staaltje werk.
Tekst: Eveline van Herwaarden
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Het zat er al enige tijd aan te komen, er liep een

vanwege de medische indicatie geen eigen bijdrage

onderzoek bij de Regionale Centra Prenatale

betaald te worden. De huidige invoering van de

Screening en in de politiek sprak men erover. Toch

NIPT als eerste screeningsinstrument, dus ook voor

was het tijdpad voor de landelijke invoering van de

vrouwen zonder medische indicatie, valt samen met

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) heel kort,

de TRIDENT-2 studie. Het is een wetenschappelijke

waardoor alle betrokkenen snel moesten handelen.

implementatiestudie, de combinatietest wordt hierin

Zo ook de regionale centra, die verantwoordelijk

vergeleken met de NIPT, met het doel te adviseren

zijn voor de kwaliteitsborging van prenatale

over definitieve invoering in Nederland. ‘Het

screening. Eva Pajkrt is directeur van Stichting

betekent dat vrouwen op dit moment alleen voor de

Prenatale Screening Regio Amsterdam en omstre-

NIPT kunnen kiezen als ze deelnemen aan deze

ken (SPSAO) en hoogleraar verloskunde in het

studie’, zegt Pajkrt. ‘Ze moeten ervoor tekenen dat

AMC. ‘Alle regionale centra zijn van begin af aan

hun gegevens voor het onderzoek gebruikt worden.

betrokken geweest bij de invoering van de NIPT’,

De studie loopt gedurende drie jaar. Dat is ook de

vertelt ze. ‘We hebben er veel energie in gestoken

duur waarvoor de minister toestemming heeft

om met de invoering van de NIPT meteen een

gegeven om de NIPT als eerste screening aan te

kwaliteitsslag te maken. Door de enorme inzet van

bieden. De combinatietest blijft in die tijd gewoon

het NIPT kernteam en met input van het RIVM-CvB

beschikbaar en vrouwen kunnen dus kiezen of en

hebben wij onder meer de trainingen georganiseerd

welke prenatale test ze willen doen. De eigen

voor alle prenatale counselors.’ Hoewel het nog

bijdrage is voor de combinatietest 168 euro en voor

vroeg is, lijken de obstakels bij de snelle invoering

de NIPT 175 euro. Het is uiteraard heel belangrijk

bijzonder mee te vallen. Beleidsmedewerker Wilma

dat het verschil tussen beide testen goed wordt

van Driel van de KNOV: ‘Het is nu half april en bijna

uitgelegd.’

alle verloskundigen hebben de DIN-2 bijscholing
met succes afgerond. Vrijwel alle zwangere

Betrouwbaarheid

vrouwen hebben op dit moment toegang tot de

Pajkrt legt uit dat de NIPT betrouwbaarder is dan

NIPT. Er is hard gewerkt om dit voor elkaar te

de combinatietest. NIPT pikt er meer kinderen uit

krijgen.’

met trisomie 13, 18 en 21, met name bij het
syndroom van Down (trisomie 21). De test geeft ook

Screening

minder fout-positieven voor deze drie aandoenin-

Tot voor kort weken veel vrouwen voor de NIPT uit

gen. De positief voorspellende waarde van de NIPT

naar België of Duitsland en betaalden daarvoor een

is gemiddeld 75%, voor trisomie 21, dat betekent

flink bedrag uit eigen zak. Binnen het kader van de

dat één op de vier vrouwen met een positieve

TRIDENT-1 studie wordt NIPT sinds 1 april 2014 in

uitslag alsnog een kind krijgt dat de afwijking niet

Nederland al wel aangeboden aan vrouwen met

heeft. Voor trisomie 18 en 13 is de positief

een verhoogde kans op een kind met down-,

voorspellende waarde een stuk lager, namelijk 25%.

edwards- of patausyndroom. Dit gebeurt meestal

‘Het is een ingewikkeld verhaal vol kansberekening

als vervolg op de combinatietest en er hoeft

en ethische aspecten’, zegt ze, ‘vandaar dat goede
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uitleg vooraf zo belangrijk is. Elke zorgverlener

wanneer je als counselor prenatale screening alle

moet de testeigenschappen volledig snappen.

bijscholingen volgt en minimaal vijftig counselings-

Daarom mag de counseling alleen gedaan worden

gesprekken per jaar voert. In korte tijd moesten de

als je de bijscholing met succes afgerond hebt.’

beroepsverenigingen en de regionale centra

Afhankelijk van de aandoening is de uitslag van de

trainingen en up-to-date informatiemateriaal

NIPT in meer dan 99% van de gevallen betrouw-

ontwikkelen. Verloskundige en consulent seksuele

baar. Nauwkeuriger dan de combinatietest, waaruit

gezondheid Dieuwke Ottens, van Verloskundigen-

alleen een kansberekening volgt. Indien er

praktijk Haarlem-Noord, vertelt hoe zij de bijscho-

aanwijzingen zijn voor trisomie 21, 18 of 13 uit de

ling ervaren heeft. ‘De cursus bestond uit e-lear-

NIPT dan zijn verschillende opties mogelijk. Pajkrt:

ning, waarbij je de informatie zelf kon doorlezen en

‘Als een zwangere overweegt om de zwangerschap

vragen moest beantwoorden, en een bijeenkomst

af te breken, dan moet eerst vervolgonderzoek

bij het Centrum voor Prenatale Screening in onze

Wilma van Driel,

gedaan worden ter bevestiging of uitsluiting van de

regio. Wij vonden het duidelijk en goed geregeld.

beleidsmedewerker KNOV

afwijking. Dat onderzoek bestaat uit een vruchtwa-

Het is prettig om je kennis weer eens op te halen en

terpunctie of vlokkentest. Sommige vrouwen zullen

goed voorbereid te zijn op de NIPT. We kregen een

NIPT echter doen om zich te kunnen voorbereiden

uitgebreid pakket mee, met een gesprekshandlei-

en wensen de zwangerschap uit te dragen. Zij

ding en een informatiekaart om in de praktijk te

zullen vaak afzien van vervolgonderzoek.’ Voor het

gebruiken. In de komende jaren moeten we meer

vervolgtraject moeten vrouwen worden doorverwe-

trainingen volgen om te mogen blijven counselen. Ik

zen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

zie daar zeker het belang van in.’ De meeste

Hier vindt opnieuw counseling plaats en desge-

trainingen hebben plaatsgevonden in maart en

wenst vervolgonderzoek. Uit de NIPT kunnen

zonder problemen was vrijwel iedereen geschoold

overigens ook nevenbevindingen, zoals andere

om op 1 april met de counseling te starten.

chromosomale afwijkingen, naar voren komen.
Soms beperken deze afwijkingen zich tot de

Counseling

placenta. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt met

Net als de meeste verloskundigen begrijpt Ottens

de NIPT ontdekt dat de moeder kanker of zelf een

goed waarom de counselingstaak bij de verloskun-

Eva Pajkrt,

chromosoomafwijking heeft. Vrouwen dienen voor

dige ligt. ‘Het is een taak die bij ons past en bij ons

directeur SPSAO

afname van de NIPT expliciet aan te geven of ze

hoort’, zegt ze. ‘We hebben hier ervaring mee en

geïnformeerd willen worden over nevenbevindingen.

hebben er ook de rust voor.’ Ze is positief over de
instructies en van het informatiemateriaal wordt in

8 NATAAL.nl

Training

haar praktijk goed gebruik gemaakt. Ottens en haar

Uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktij-

collega’s vragen cliënten om zich thuis alvast op

ken, echocentra en ziekenhuizen zijn in het kader

het gesprek voor te bereiden door de website

van de Wet op het Bevolkingsonderzoek verplicht

onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te bekijken.

een contract af te sluiten met hun regionaal

‘Het is een belangrijk onderwerp waar mensen

centrum. Dit contract wordt alleen verlengd

goed over na moeten denken’, zegt Ottens,

Praktisch

nodig hebben.’ Aan de counseling is door het

Bij de regionale centra en de KNOV konden vragen

RIVM-CvB de eis gesteld dat er 30 minuten voor

worden gesteld met betrekking tot de NIPT en de

gereserveerd wordt en dat het los staat van de

praktische invoering ervan. ‘Het is te vroeg om

intake. Het achterliggende idee is dat in één gesprek

conclusies te trekken’, zegt Pajkrt, ‘maar we

zowel gecounseld wordt over de screening op

hebben de indruk dat het goed loopt. De vragen

chromosomale afwijkingen als over de 20-weken-

waren vooral van logistieke aard. Daarop zijn enkele

echo. ‘Om dit te organiseren hebben we wel erg

dingen aangepast, zoals het moment waarop je

kort de tijd gekregen’, vindt Ottens, ‘de diensten en

kunt beginnen met het invoeren van gegevens in

spreekuren gaan immers gewoon door. Hier hoorde

Peridos, de landelijke database.’ Ook bij de KNOV

ik ook collega’s over mopperen. In onze praktijk

kwamen vooral vragen van praktische aard binnen,

hebben we het zo geregeld dat de intake een

bijvoorbeeld over het aantal prikpunten en waarom

kwartier langer duurt, met een duidelijk omslagpunt.

verloskundigen niet zelf bloed mogen prikken.

Dieuwke Ottens,

De tweede afspraak, inclusief een echo net na

Enkele prikpunten waren in de eerste week nog niet

Verloskundigenpraktijk

11 weken, is ook met een kwartier verlengd. Samen

ingericht. Van Driel: ‘Sommigen vinden het

Haarlem-Noord

is dat een half uur extra voor counseling.

omslachtig dat de cliënt eerst de eigen bijdrage

Het is voor ons praktisch en het biedt voldoende

moet betalen en daarvan een uitgeprint bewijs moet

tijd om de logistiek rondom NIPT te regelen.

meenemen naar het prikpunt. Bovendien konden

tweede

gesprek geeft
je ook de kans
om te kijken of

'De KNOV stelt dat het tarief
moet worden aangepast'

mensen goed

PAGINA PLUS

Het

RUBRIEK

‘daarom geven we hen alle tijd en informatie die ze

de labformulieren pas
na 11 weken
zwangerschap geprint
worden, terwijl
sommige vrouwen al

begrijpen waarvoor ze kiezen.’ Hoewel er pas een

eerder het counselingsgesprek hebben. Voor beide

paar weken op deze manier gewerkt wordt, ervaren

problemen wordt gewerkt aan een oplossing. In

ze in Verloskundigenpraktijk Haarlem-Noord wel dat

totaal viel het aantal vragen erg mee, ik heb de

het meer tijd kost. Ottens kan zich voorstellen dat er

indruk dat de verloskundigen goed voorbereid

om die reden naar aanpassing van de vergoeding

waren. Net als de KNOV vinden de meeste

wordt gekeken.

verloskundigen dat deze taak bij hen thuishoort en

De KNOV stelt zich op het standpunt dat het tarief

dat het fijn is dat vrouwen niet meer naar België

moet worden aangepast. Een ander punt van

hoeven voor de NIPT. Ik vind dat we trots mogen

aandacht is het minimale aantal van vijftig counse-

zijn op onze beroepsgroep dat deze klus in zo’n

lingsgesprekken per jaar. Van Driel: ‘Voor kleine

korte periode geklaard is.’ De belangstelling voor

praktijken kan dat een probleem worden. Omdat wij

de NIPT lijkt op basis van ervaringen in de eerste

vinden dat alle verloskundigen moeten kunnen

weken groot, maar Pajkrt kan nog geen aantallen

counselen, bekijken we hoe de kwaliteit bewaakt

geven. De eerste betrouwbare cijfers en analyses

kan worden in deze groep.’

verwacht zij begin 2018. n
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De ontwikkeling van het immuunsysteem:
een dynamisch proces
In de eerste drie levensjaren wordt de basis gelegd voor een gezond immuunsysteem. En gezond betekent in dit geval: veerkrachtig.
Een goed werkend immuunsysteem reageert namelijk sterk als het moet, bijvoorbeeld tegen schadelijke ziekteverwekkers, en juist soepel als het kan, bijvoorbeeld bij allergenen.
Belangrijke speler: darmmicrobioom
Belangrijk onderdeel van de immuniteit is het darmmicrobioom. Het gaat hier om miljarden micro-organismen die zich

“De basis van het immuunsysteem ligt
in de eerste drie levensjaren”

vanaf de bevalling in de darmen vestigen. Bij een gezond
darmmicrobioom hebben de goede bacteriën de overhand,
zodat ziekteverwekkers minder kans krijgen. Het darmmicrobi-

verwekkende bacteriën onderdrukt3. Ook produceren de

oom is behoor lijk constant: de balans die zich in de kindertijd

gunstige bacteriën stoffen die de inhoud van de darm zuurder

ontwikkelt, blijft tot op volwassen leeftijd bestaan. Daarom is

maken2. Daar kunnen ziekteverwekkende bacteriën niet goed

het belangrijk dat het darmmicrobioom in de eerste jaren zich

tegen. Prebiotische vezels stimuleren bovendien de productie

zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Voeding speelt hierbij een be-

van gassen en korteketenvetzuren door het darmmicrobioom.

langrijke rol. Vooral de samenstelling van borstvoeding is heel

Deze stoffen stimuleren de darmbeweging en versterken het

goed afgestemd op een zo gunstig mogelijke ontwikkeling1.

darmslijmvlies 4.

Dit maakt moedermelk zo goed!
Moedermelk bevat onder andere oligosacchariden. Dit zijn
prebiotische vezels die niet worden verteerd in de dunne
darm, waardoor ze in de dikke darm een voedingsbodem zijn
voor goede bacteriën zoals bifidobacteriën en lactobacillen2.
Dat is gunstig, want daardoor wordt de groei van ziekte-

Kinderen at risk5-7
Sommige kinderen hebben bij de geboorte al een achterstand
in de opbouw van hun immuunsysteem:
• Bij allergieën in de familie
• Bij een keizersnede, omdat ze dan geen bacteriën van de
moeder meekrijgen uit de darm en de vagina.
• Bij gebruik van antibiotica door de moeder en/ of de baby.

“In de darmen zitten maar liefst
70% van onze immuuncellen”

10 NATAAL.nl

Antibiotica maken niet alleen slechte bacteriën onschadelijk, maar ook de goede.

Literatuur
1. Roeselers et al (2016) Ons microbioom. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij cahier 4.
2. Moro G et al (2002) J Pediatr Gastroenterol Nutr 34;291-295
3. Knol J et al (2005) Acta Pædiatrica 449:S31–33.
4. Knol J et al (2005) JPGN 40:36-42.
5. Tamburini S et al (2016) Nat Med. 2016; 7;22(7):713-22.
6. Nuriel-Ohayon M et al (2016) Front Microbiol. 2016; 14;7:1031.
7. Chu DM et al (2016) Genome Medicine. 2016;8:77.

RUBRIEK
Effect van oligosacchariden op het darmmicrobioom

oligosacchariden

pH
–

Stimuleert de groei van
goede bacteriën2

Gaat de groei van
pathogene bacteriën tegen3

“Het streven is een veerkrachtig immuunsysteem:
sterk als het moet, soepel als het kan”

+

Verlaagt de
PH waarde in de darm2

Stimuleert de productie
van korteketenvetzuren4

Zo is het gelukt om een prebiotische vezelmix te maken, die in
effect lijkt op de oligosacchariden uit moedermelk.
Deze vezelmix stimuleert onder andere de groei van gunstige
bacteriën in de darmen van fl esgevoede baby’s en dus ook

Borstvoeding als voorbeeld voor flesvoeding

de ontwikkeling van hun immuunsysteem2. De samenstelling

Bij fl esvoeding wordt geprobeerd om de effecten van borst-

van de darmbacteriën lijkt hierdoor steeds meer op die van

voeding zoveel mogelijk te benaderen. Daar zit al tientallen

borstgevoede baby’s. En dat is gunstig voor de opbouw van

jaren van onderzoek in.

de immuniteit.

Test uw kennis over immuniteit
en spaar voor mooie cadeaus!
www.nutriciavoorprofessionals.nl/trophy
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Bevaltrauma door
gebrekkige communicatie

Welke factoren hebben bijgedragen aan uw bevaltrauma? Die vraag,
in wereldwijd het eerste grootschalig onderzoek naar de preventie van
traumatische bevallingen, leverde verrassende inzichten op. Wat blijkt:
echt luisteren (dus ook naar een ‘nee’), goede uitleg en meer praktische en emotionele steun van zorgverleners zijn nóg belangrijker dan
gedacht.
Tekst: Annemiek Verbeek
Twee jaar na haar korte (2 uur en 10 minuten), maar

(Radboudumc) publiceerde Stramrood eind mei de

zeer hevige bevalling, kampt Lianne (36) nog steeds

resultaten van hun studie naar de preventie van

met de fysieke en mentale gevolgen van haar

traumatische bevallingservaringen in Archives of

eerste bevalling. ‘Ik “moest” in het ziekenhuis

Women’s Mental Health. Uit haar eerdere promotie-

bevallen vanwege mijn hoge BMI. De ellende begon

onderzoek (2013) bleek al dat tien tot twintig

al met de helse taxirit toen na 37 weken plotseling

procent van de vrouwen de bevalling als trauma-

mijn vliezen braken. Toen de persweeën begonnen

tisch ervaart, 1 tot 3 procent ontwikkelt zelfs een

had ik mijn broek nog aan. Ik had wel een beval-

posttraumatische stressstoornis (ptss).

lingsplan, maar daar werd niks mee gedaan in het

Maar wereldwijd was er nog geen onderzoek

ziekenhuis. De gynaecoloog knalde het grote licht

gedaan naar de mogelijkheden voor preventie van

aan, terwijl ik had gezegd snel overprikkeld te

dat trauma. Stramrood: ‘Bij zorgverleners over-

raken. De verpleegkundige rende vanwege

heerst nog steeds het idee dat vrouwen alleen

onderbezetting heen en weer tussen twee kamers.

trauma oplopen door die spoedsectio, knip of

Door de hevige weeën was ik aan het hyperventile-

fluxus, en dat op papier ‘normale’ bevallingen dus

ren. Ze duwde een dextro in mijn mond, want “ik

geen recept voor ellende zijn. Uit ons onderzoek

moest nog zo lang”. Ik moest overgeven, wist niet

blijkt dit niet per se het geval: bijna veertig procent

wat me overkwam. Gevolg is dat ik in volledige

van de deelnemers geeft aan dat betere uitleg en

paniek mijn dochter ter wereld bracht. De eerste

meer naar hen luisteren had kunnen helpen om hun

weken heb ik in een soort shock geleefd. Er was

trauma te voorkomen. Voor deze vrouwen is de

altijd een wens voor een groot gezin, maar nu twijfel

medische interventie op zichzelf niet de oorzaak

ik zelfs over een tweede.’

voor het trauma, maar vooral het gevoel niet
gehoord of gesteund te zijn.’

Overheersend idee

Deze bevindingen sluiten naadloos aan bij de

Het verhaal van Lianne is een ‘typisch voorbeeld’

beleving van Lianne. ‘Er werd wel veel gepraat door

van hoe slechte of ontbrekende communicatie kan

mijn zorgverleners, maar meer ‘tegen’ mij dan ‘met’

leiden tot een nare bevallingervaring, stelt gynaeco-

mij. Ik wist gewoon dat ik snel ging bevallen, maar

loog in opleiding Claire Stramrood (UMC Utrecht).

ik werd niet serieus genomen. Zo omschreef ik het

Samen met gynaecoloog Martine Hollander

gevoel van een aankomende perswee, maar de
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verpleegkundige zei ‘je bedoelt vast iets anders...’

Wat te doen na een ‘nee’?

Ze luisterde pas toen ik keihard riep: ‘Néé, ik bedoel

Volgens Stramrood is er onder geboortezorgprofes-

ik dat zo moet persen!’ Toen werd in alle stress de

sionals steeds meer besef over hoe belangrijk

verloskundige gehaald, die ik eerder nog niet gezien

communicatie is, maar verschilt het enorm per

had, en bleek ik al bijna volledige ontsluiting te

situatie wat er met dat besef gedáán wordt. ‘Je

hebben.’

kunt wel netjes vragen of je mag toucheren, maar
wat doe je als een vrouw nee zegt? Doe je het dan

Op volle zee

niet alsnog? Niet iedereen weet daar adequaat mee

Controleverlies, angst voor de gezondheid van de

om te gaan. Mijn beeld is dat informed consent –

baby, pijn, gebrekkige communicatie en uitleg

het expliciet toestemming geven voor een medi-

werden door de deelnemende vrouwen het vaakst

sche handeling – bij de meesten wel in het systeem

genoemd als oorzaak van hun nare ervaring. Het

zit. Wat mensen minder beseffen, is dat als je vaker

woord ‘controle’ roept in deze context vaak

toestemming vraagt, je ook vaker nee te horen

verwarring op, want als er iets oncontroleerbaar is,

krijgt. Informed refusal – weloverwogen nee zeggen

is het wel een bevalling. ‘Een trauma ontstaat vaak

– roept echter heel veel weerstand op. Dat snap ik

door een discrepantie tussen wens en realiteit,

als zorgverlener heel goed, ik denk ook weleens;
‘Ja, hallo, ík ken de data, heb de ervaring, weet

'Weloverwogen nee zeggen
roept veel weerstand op'

waarover ik het heb’. Maar het is háár lijf, zij is de
baas. Als je na een weigering tóch de handeling
uitvoert, kan dat nog traumatischer zijn dan als je
zonder iets te vragen de interventie had uitgevoerd.
En dat laatste mag juridisch gewoon niet.’ Hoe dan

maar dat betekent niet dat een vrouw dus maar

wel? Stramrood: ‘Het is je taak als zorgverlener om

beter geen wensen of verwachtingen moet

erachter te komen wat er achter die nee zit. Is dat

hebben’, zegt Stramrood. ‘Wel helpt het als

angst? Misinformatie? Verschil in risicoperceptie?

vrouwen zich beter voorbereiden op reële scena-

Een levensvisie? Zodra je daar achter bent, kan je

rio’s. ‘Misschien is het beter om te spreken van

beter met elkaar in gesprek. Dat is niet zo eenvou-

‘regie’ in plaats van ‘controle’. Vergelijk het met een

dig als je de vrouw niet kent, en in de tweede lijn is

schipper op volle zee. Hij zal moeten meedeinen

dat vaak het geval. Dan is het fijn als er een partner,

met de onvoorspelbare golven en moet zijn plan

eerstelijns verloskundige of doula is die kan

aanpassen als het weer ineens omslaat. Maar hij is

uitleggen wat de vrouw belangrijk vindt en wat ze

wel op elk moment degene die de beslissing maakt

nodig heeft om zich veilig te voelen. Blijft ze

over hóe hij dat doet. Zo zou het tijdens een

ondanks rustige uitleg van risico’s bij haar weige-

bevalling ook horen te gaan: hoe een bevalling

ring, dan heb je je daarbij neer te leggen. Maar dat

verloopt, weten we nooit vooraf, maar de vrouw

komt echt niet vaak voor.’

moet ten alle tijden het gevoel houden dat zij aan
het roer staat.’
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weken na de bevalling heb ik de gynaecologe een

Als geld en middelen geen belemmering zouden

kaartje gestuurd. Ze staat nog aan het begin van

vormen, weet Stramrood wel hoe ze het het liefst

haar carrière, ik hoop dat ze er zo in blijft staan. Ik

zou zien in de verloskamers door het land: ‘Dan

ben nu twaalf weken zwanger van mijn tweede kind

zou ik voor elke vrouw continue begeleiding tijdens

en kan alleen maar hopen dat ik weer zo iemand

de bevalling regelen, van een verpleegkundige,

tref straks.’ n
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Het ideale plaatje

verloskundige of doula. Bij overdracht zou de
eerstelijns verloskundige meegaan naar het
ziekenhuis en daar ook blijven. Zorgverleners
zouden zich nog meer bewust zijn van de impact

Meer weten

van lichaamstaal en woordkeuze, en alle geboorte-

- 10-20 % van de Nederlandse vrouwen

werkers zouden een training krijgen in écht
luisteren en empathisch communiceren. En, ook

ervaart de bevalling als traumatisch
- 1-3 % van de vrouwen ontwikkelt een

erg belangrijk: de zorgverlener die bij de bevalling

posttraumatische stress stoornis (PTSS) na

was, zou ook de nacontrole doen. Vaak helpt het

de bevalling (met o.a. herbelevingen,

als de verloskundige of gynaecoloog nog extra

nachtmerries of niet meer zwanger durven

uitleg geeft als er vragen zijn over het verloop van

worden)

de bevalling.’

studie naar de preventie van traumatische

van de vier punten – niet slecht. De geboorte van

bevallingservaringen. In totaal vulden 2192

haar zoon had zo maar traumatisch kunnen

vrouwen de online vragenlijst in. Vrouwen

uitpakken – een verleden van seksueel geweld, een

konden meedoen als zij zelf aangaven dat ze

traumatische eerdere miskraam, prenatale

een bevalling als traumatisch ervaren

depressie, knip, vacuüm, veel hechtingen – maar

hadden. Voor 4 van de 5 deelnemers was dit

ring’ waar ze met trots op terugkijkt. ‘Ik had echt

in opleiding UMC Utrecht

- Dit is wereldwijd de eerste kwantitatieve

Op dit lijstje scoort de bevalling van Nikki (32) drie

ze omschrijft haar bevalling toch als een ‘oer-erva-

Claire Stramrood, gynaecoloog

hun eerste bevalling.
- Het zijn niet alleen de interventies/complica-

een dijk van een gynaecologe in opleiding die me

ties die vrouwen als traumatisch ervaren;

bij iedere beslissing heeft betrokken. Dat je wat te

volgens de 2192 vrouwen die meededen aan

zeggen hebt en gehoord wordt – dat is echt zo

dit onderzoek had goede communicatie

belangrijk. Wat dat betreft is het gek om zoiets

(39%), beter luisteren (36%) en praktische en

intiems te moeten doen met iemand die je nog

emotionele ondersteuning (35%) tijdens de

nooit hebt gezien. Daarom is communicatie zo

bevalling hun trauma mogelijk kunnen

belangrijk. Je wekt met de juiste houding meteen

voorkomen.

Martine Hollander, gynaecoloog
Radboudumc

vertrouwen. Ik was ondanks de voorgeschiedenis
heel erg ontspannen, daardoor vorderde de

Meer informatie over het onderzoek is te lezen

ontsluiting prima. Het voelt als een enorme

op traumatischebevalling.nl

prestatie dat ik niet in paniek ben geraakt. Een paar
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agenda van cursussen en congressen

ONDER DE LOEP
SECRETARESSES IN DE ZORG
Springer Media B.V.
Datum: 23 november
Plaats: ReeHorst, Ede
Meer Informatie:
www.secretaressesindezorg.nl/congres/
Hét Afdelings- en Medisch
Secretaressecongres
De leukste en meest leerzame dag voor

EERDER DAN VERWACHT | STUDIEDAG

BELEVINGSDAG GEBOORTEZORG

Op 24 november vindt de landelijke studiedag

PROFESSIONALS

plaats over signalering en behandeling van vroeggeboorten. Gemiddeld 1 op de 8 baby's wordt
te vroeggeboren. Eén op de twintig zelfs extreem
vroeg.
Medilex
Datum: 24 november
Plaats: Utrecht
Meer Informatie: medilex.nl

Weleda
Datum: 29 september
Plaats: Weleda Zoetermeer
Meer Informatie:
www.weleda.nl/belevingsdag
Weleda een Belevingsdag speciaal voor
geboortezorg professionals.

alle secretaresses in de zorg!
Herken de signalen van (dreigende) vroegAls secretaresse heb je continu te maken met

geboorte en weet hoe te handelen ten

verschillende mensen. Het inzetten van com-

opzichte van ouder en kind.

municatieve vaardigheden is daarbij van cruciaal belang, net als je taalkennis en secretariële

In de ochtend wordt ingegaan op de laatste

vaardigheden. Kom ook naar dit congres en

inzichten omtrent het signaleren van dreigende

krijg theoretische en praktijkgerichte informa-

vroeggeboorte, de eerste opvang en behande-

tie mee, waardoor je nog beter invulling kunt

ling, van (extreem) prematuren en de mogelijk

geven aan je functie!

gevolgen van vroeggeboorte. In de middag wordt

Dit najaar, op vrijdag 29 september, organiseert Weleda een Belevingsdag speciaal voor
geboortezorg professionals. Tijdens deze dag
geeft Anna Verwaal een lezing over hormonale fysiologie tijdens de bevalling. Welke
fysiologische processen spelen zich af tijdens
de bevalling in het lichaam van een vrouw?
Welke hormonen spelen hierbij een rol en
welke functie hebben deze hormonen? Anna
Verwaal gaat uitgebreid op al deze vragen in,
waarbij duidelijk wordt hoe ingenieus de natuur eigenlijk werkt.

casuïstiek besproken. Welke afwegingen worden
Groepsprijs

er gemaakt bij de (dreigende) geboorte van een

Kom je met collega's, dan is de groepsprijs

(extreem) prematuur? Hoe en door wie wordt

misschien interessant. Zo proﬁteer je van een

er beslist over doorbehandelen of stoppen bij

ﬁkse korting!

ernstige problemen?
Voor deze dag is accreditatie aangevraagd.

Aansluitend is er een geur- of productworkshop, een tuinrondleiding of een verdiepend
gesprek met Anna Verwaal.
Meld je aan via weleda.nl/belevingsdag

Uw cursus of congres
onder de aandacht?
Mail: redactie@nataal.nl

Ga naar www.nataal.nl voor de uitgebreide agenda.
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Voor de volgende
uitgave neemt een andere
vakgenoot de pen ter hand!

Verpleegkundigen kunnen meer

Heeft u interesse?
Mail: redactie@nataal.nl

Sinds 1 juni 2017 ben ik hoogleraar Verplegingswetenschappen in het
Erasmus MC. Als iemand me vraagt of ik daar trots op ben aarzel ik vaak.
Ja natuurlijk, maar misschien was ik wel trotser toen ik lang geleden een

Bescheidenheid kan ook een kernkwaliteit zijn, maar dan is de valkuil dat je

tijdje verpleegkundige was ‘in de wijk’. Het was zo boeiend om te gast

‘onzichtbaar’ wordt en moet je de uitdaging aangaan om je meer te ‘profi-

te zijn bij de mensen thuis en ze in hun eigen omgeving mee te maken.

leren’. En dat is gelukkig iets waar meer aandacht voor is. Zo verschijnt er

Vergelijk dit eens met het ziekenhuis waar alleen al de pyjama en het in bed

in september 2017 een boek over Verpleegkundig leiderschap, onder de

liggen de mensen van hun persoonlijkheid berooft en de rol van patiënt

redactie van Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschappen in

opdringt. De commissaris van politie straalt in zijn uniform iets heel anders

Nijmegen. We hebben als verpleegkundigen daar nog heel wat in te leren.

uit dan in zijn streepjespyjama. Maar laat ik het nu hebben over beschei-

Toen ik jaren geleden een leiderschapscursus deed kreeg ik de opbouwen-

denheid en leiderschap.

de feedback om te stoppen met mijn Calimerogedrag*. Dit kan ook irritant
zijn, besefte ik toen. Sindsdien let ik er op me niet nodeloos te verontschul-

Mijn stelling is dat verpleegkundigen vaak (te) bescheiden zijn. En dat dit in

digen, en te accepteren dat ik op sommige gebied een expert ben.

de weg kan staan van leiderschap. Ik vergelijk het vaak met de studenten
geneeskunde die ik begeleid bij onderzoek. Als ze iets niet kunnen of snap-

Zo ben ik wel expert in pijnmeting bij zieke pasgeborenen, waarvoor een

pen, dan accepteren ze dat van zichzelf meestal zonder problemen, terwijl

gouden standaard nog steeds ontbreekt. Het blijft lastig om pijn te onder-

de verpleegkundigen die ik help bij onderzoek, tekortkomingen eerder bij

scheiden van honger of ander ongemak. Ook objectieve, fysiologische me-

zichzelf leggen. En dat laatste is vaak onterecht. Ik begrijp ook wel waarom

thodes zoals huidgeleiding, hartslagvariabiliteit en EEG-metingen zijn nog

medische studenten zelfverzekerder lijken te zijn. De familie is onder de

niet geschikt voor klinische toepassing. Vooralsnog moeten we het hebben

indruk als het kind geneeskunde studeert en zo gauw je in een witte jas

van goed observeren van de effecten van ons handelen op bijvoorbeeld de

MET stethoscoop rondloopt kijkt men met respect naar je. Ik denk niet dat

lichaamshouding en gezichtsuitdrukking van de baby. En dat is iets waar

dit in dezelfde mate geldt voor verpleegkundigen.

de lezers en lezeressen van Nataal waarschijnlijk al heel goed in zijn!
*voor de jongeren: Calimero is een eendje uit een tekenﬁlmserie dat steeds

Monique van Dijk

pruilend riep: zij zijn groot en ik ben klein. n

Hoogleraar Verplegingswetenschap
Interne Geneeskunde
& Kinderheelkunde
Erasmus MC
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Interview: Professor dr. Irwin Reiss, Neonataal en pediatrisch
intensivist, sectorhoofd neonatologie Erasmus MC-Sophia

De biologische
klok tijdens de
zwangerschap

18 NATAAL.nl

De biologische klok is een mechanisme dat ervoor zorgt dat vele belangrijke
lichaamsprocessen zich volgens een vast ritme afspelen. Voor een goed verloop
moet deze klok ongestoord haar werk kunnen doen. Wanneer iemand niet naar zijn
of haar eigen biologische klok kan leven, raakt deze dusdanig verstoord dat dat,
zowel op de korte als de lange termijn, een nadelig effect kan hebben op de gezondheid. Dat gaat zelfs zo ver dat een verstoring van het bioritme van de moeder
tijdens de zwangerschap niet alleen haar, maar waarschijnlijk ook de gezondheid
van de baby nadelig beïnvloedt.
Tekst: Maureen Baartman
Professor dr. Irwin Reiss
Tot die conclusie kwam het onderzoeksteam van

invloed uit op het hart- en vaatsysteem, de stof-

Neonataal en pediatrisch

professor Irwin Reiss en professor Bert van der

wisseling, het immuunsysteem en de hormonale

intensivist,

Horst aan de hand van de voorlopige resultaten

balans.

sectorhoofd neonatologie

van hun onderzoek naar de biologische klok

Sommige lichamelijke processen vinden overdag

Erasmus MC-Sophia

tijdens de zwangerschap bij muizen. Irwin Reiss,

plaats als we wakker zijn, en andere tijdens onze

neonataal en pediatrisch intensivist en sectorhoofd

slaap, zoals het herstel van schade aan cellen.

neonatologie van het Erasmus MC-Sophia, doet

De biologische klok stuurt dus aan, maar wordt

samen met de chronobiologie groep van Bert van

zelf ook aangestuurd. Dat gebeurt door invloeden

der Horst van de afdeling Moleculaire Genetica

van buitenaf, voornamelijk door daglicht. Licht

onderzoek naar de invloed van (een verstoring van)

komt binnen via het oog en geeft een signaal door

de biologische klok van moeders en/of baby’s op

naar een gebiedje in de hersenen dat vlak boven

hun gezondheid. Hun advies is alvast: Wie zwan-

de ogen ligt: de suprachiasmatische kern (SCN).

ger wil worden of zwanger is, moet met goede

De SCN is onze centrale biologische klok. Afhan-

regelmaat kunnen slapen!

kelijk van het tijdstip van de dag geeft zij signalen
door aan een groot aantal perifere biologische

De biologische klok

klokjes die zich overal door het lichaam begeven

De biologische klok zorgt ervoor dat lichamelijke

en die op hun beurt plaatselijk een ritme genere-

processen zich volgens een bepaald ritme afspe-

ren. Zo heeft de biologische klok invloed op elke

len. Dat kunnen 24-uursritmes zijn (de circadiane

cel in het lichaam. Sterker nog: iedere cel heeft zijn

ritmes), maar ook maandelijkse ritmes, zoals de

eigen klok!

menstruatiecyclus, of jaarlijkse ritmes, zoals de
vogeltrek bij vogels. Met ‘biologische klok’ bedoel

Slaap-waakritme

ik in dit artikel steeds de circadiane klok. De biolo-

Een voorbeeld van een door de SCN aangestuurd

gische klok regelt tal van lichamelijke processen,

proces is het slaap-waakritme. De SCN regelt

zoals bloeddruk, lichaamstemperatuur, alertheid

de aanmaak van het hormoon melatonine. Hoe

en activiteit gedurende dag en nacht en oefent zo

minder daglicht er binnenkomt, hoe meer mela-

NATAAL.nl 19

BIORITME

tonine er wordt aangemaakt en hoe meer licht er

energie, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen.

binnenkomt, hoe minder melatonine er wordt aan-

De gevolgen op lange termijn kunnen ook flink

gemaakt. Een verhoogde aanmaak van melatonine

zijn. Zo hebben vrouwen die regelmatig een jetlag

is voor ons lichaam het signaal om zich voor te

ervaren (stewardessen) en vrouwen die in ploegen-

bereiden op de nacht. Zodra er na een nacht weer

diensten werken een verhoogde kans op infecties

daglicht binnenkomt, zet de SCN de klok weer

en zelfs op borstkanker.1

op 0. Dat moet, omdat de omlooptijd van de klok
niet precies, maar ongeveer 24 uur is! (Het woord

Onderzoek

circadiaan is afgeleid van circa, wat ‘ongeveer’

Hoewel over de gezondheidseffecten van het ver-

betekent, en dies, wat ‘dag’ betekent. Ongeveer

storen van de biologische klok inmiddels redelijk

een dag, dus!)

wat bekend is, is er nog vrij weinig onderzoek

Elk mens heeft een persoonlijk bioritme dat een

gedaan naar het effect van die verstoring tijdens

beetje kan variëren rond een gemiddelde. Daar-

de zwangerschap. Er zijn wel epidemiologische

door zijn er bijvoorbeeld de zogeheten avond-

studies gedaan die erop wijzen dat te kort of juist

mensen en ochtendmensen. Dat persoonlijke

te lang slapen tijdens de zwangerschap de kans

bioritme wordt deels genetisch en deels door de

op een premature geboorte vergroot. En er lijkt

omgeving bepaald. Het genetische deel van het

een verband te zijn tussen slaaptekort tijdens de

bioritme heet ‘het chronotype’. De omgeving kan

zwangerschap en postnatale depressie, een gro-

dat chronotype een beetje bijstellen, maar een

tere kans op keizersnedes en een langduriger en

ochtendmens zal nooit een avondmens worden, of

pijnlijker bevalling.2,3 Een andere studie toonde aan

andersom.

dat vrouwen die tijdens het eerste trimester van de
zwangerschap te weinig of te veel slapen, in het

Te kort of te lang slapen vergroot
de kans op een premature geboorte

derde trimester van de zwangerschap een hogere
bloeddruk hebben dan vrouwen die goed slapen.4
Reiss en Van der Horst zijn inmiddels overtuigd
van het grote belang van een goede nachtrust

Verstoring

tijdens de zwangerschap. Omdat het verstoren

Het is belangrijk dat lichamelijke processen hun

van de biologische klok invloed heeft op zo veel

werk op het juiste moment kunnen doen en dat ze

aspecten van de gezondheid, is een goede nacht-

goed op elkaar zijn afgestemd. Een verstoring van

rust juist tijdens de zwangerschap essentieel. Niet

de biologische klok verstoort op haar beurt alle

alleen voor de moeder, maar ook voor de foetus,

processen die erdoor worden aangestuurd. Dat is

die zich in een cruciale periode van ontwikkeling

nadelig gebleken voor de gezondheid. Op korte

en groei bevindt.

termijn resulteert een verstoring van de biologi-
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sche klok op een verminderd cognitief vermogen,

Invloed op de gezondheid van baby’s

concentratieproblemen, verstoring van het eet-

Baby’s die nog in de buik zitten hebben een

patroon, verstoring van de stoelgang, gebrek aan

bioritme dat grotendeels wordt aangestuurd door

het bioritme van de moeder. Hun bioritme loopt

daarom van belang is dat men bij een premature

overigens wel precies uit fase met dat van de

geboorte 1) de biologische klok van de moeder

moeder: Als de moeder slaapt, is de baby actief,

kent en 2) een op de baby afgestemd ritme kan

1. www.mirror.co.uk/news/

en andersom. Hoewel baby’s wel al een eigen

nabootsen in de NICU. Zo kan de baby zich de

uk-news/jet-lag-shift-work-

chronotype hebben (het genetisch bepaalde bio-

eerste periode buiten de baarmoeder ontwikkelen

could-8921890

ritme), is deze tijdens de zwangerschap aangepast

in een omgeving die het bioritme in de baarmoe-

2. Micheli K. Et al. (2011), Sleep

aan de situatie en het bioritme van de moeder, zo

der zo veel mogelijk nabootst. Hij vergelijkt dit met

patterns in late pregnancy and risk

vertelt Reiss.

‘fetal programming’: de omgeving van de foetus

of preterm birth and fetal growth

Wanneer de biologische klok van de moeder

heeft invloed op de ontwikkeling van embryo en

restriction, Epidemiology, vol. 22

tijdens de zwangerschap verstoord wordt, heeft

foetus en hun gezondheid op de korte én de lange

no. 5, pp.738-44. doi: 10.1097/

dat dus niet alleen invloed op de processen die

termijn. Wanneer de moeder schadelijke stoffen

EDE.0b013e31822546fd.

zich in háár lichaam afspelen, maar ook op die

binnenkrijgt, kan dat ook schadelijk zijn voor de

3. Jen Jen Chang et al. (2010),

van de zich ontwikkelende foetus. Reiss vertelt

foetus. De kwaliteit van slaap van de moeder kan

Sleep Deprivation during Preg-

dat onderzoek waarbij een jetlag werd nagebootst

gezien worden als een omgevingsfactor voor de

nancy and Maternal and Fetal Out-

bij muizen, langetermijngevolgen liet zien op hun

zich ontwikkelende vrucht en kan die ontwikke-

comes: Is There a Relationship?,

gezondheid. De muizen met een chronische jetlag

ling zowel negatief (slechte nachtrust) als positief

Sleep Med. Rev., doi: 10.1016/j.

hadden o.a. vruchtbaarheidsproblemen en een

(goede nachtrust) beïnvloeden.

smrv.2009.05.001.

verhoogde kans op kanker. Zwangere muizen

Referenties

4. www.telegraph.co.uk/women/

hadden een verhoogde kans op een miskraam.5,6,8

Verder onderzoek

womens-health/8036017/Good-

Het is waarschijnlijk dat er ook langetermijngevol-

Onderzoek naar de invloed van slaap tijdens de

nights-sleep-early-in-pregnancy-

gen zijn op de gezondheid van hun nageslacht die

zwangerschap op de gezondheid van moeder en

leads-to-healthier-birth.html

nog moeten worden aangetoond door middel van

kind kan inzichten geven die het promoten van

5. www.bbc.com/news/he-

onderzoek.

een goede nachtrust voor zwangere vrouwen al-

alth-33569161

leen nog maar meer zullen toejuichen. Hoewel het

6. www.sciencemag.org/

De biologische klok bij prematuren

nu allemaal nog deels theoretisch is en we nog

news/2012/05/scienceshot-jet-lag-

Uit onderzoek is gebleken dat premature baby’s

moeten wachten is op de definitieve resultaten,

disrupts-pregnancies-mice

sneller groeien en sneller het ziekenhuis kunnen

luidt het advies van Reiss alvast wel: “Wie zwan-

7. Vásquez-Ruiz, S. et al (2014), A

verlaten als in hun NICU (Neonatale intensive

ger wil worden of zwanger is, moet met goede

light/dark cycle in the NICU acce-

care unit) een dag-nachtritme wordt nagebootst.

regelmaat kunnen slapen!” n

lerates body weight gain and shor-

Wanneer het continu donker of licht is, raakt de

tens time to discharge in preterm

biologische klok van de baby verstoord, wat een

infants, Early Human Development,

negatieve invloed heeft op hun groei en herstel.

vol. 90 no. 9, pp. 535-40.

In de baarmoeder wordt de biologische klok van

8. Dimitrios Karoutsos et al. (2017),

de baby bepaald door het ritme van de moeder.

The Biological Clock and Vascular

Dit valt weg zodra een baby geboren is. Prema-

Disease: Application to Pregnancy,

turen hebben de moeder vanaf dat moment niet

Journal of Clinical Epigenetics, DOI:

meer als sturing. Reiss gaat ervan uit dat het

10.21767/2472-1158.100036.
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Indrukwekkend en natuurlijk:

Wateropbaring van doodgeboren baby’s

Ingezonden stuk:

Gelre Ziekenhuis Zutphen

RUBRIEK

In 2016 is Gelre ziekenhuizen Zutphen gestart met wateropbaring van doodgeboren baby’s. ‘Al direct kregen wij positieve reacties van ouders, naasten en
professionals’, aldus Esther Faber, afdelingshoofd Vrouw en Kind Centrum.
Wateropbaring, ook wel watermethode of waterpre-

lende maten, waarin het kind als het ware ontspan-

servatie genoemd, is een manier om doodgeboren

nen “zweeft”. Ouders kunnen kiezen voor een

baby’s van een prille tot voldragen zwangerschap in

doorzichtig bakje, waarin het kind volledig zichtbaar

water op te baren. De baby’s liggen hierbij volledig in

is. Of voor een niet transparant bakje, waar ze van

v.l.n.r.:

(koud) water. Het is niet alleen een mooi idee dat het

bovenaf in kunnen kijken. Op ieder moment kunnen

Fritzi Preiss, klinisch verloskundige

kindje vanuit het vruchtwater weer in water terecht

ouders hun kindje uit het water halen, bij zich

Esther Faber, Afdelingshoofd

komt. Er zijn nog vele andere voordelen. De baby

houden en weer terug in het water leggen. Ook het

Vrouw & Kind Centrum

neemt in het water weer zijn oorspronkelijke

kindje in het water aanraken is geen probleem. Er

Lenny Jansen, kraamverzorgende

foetushouding aan. Donkere verkleuringen verdwij-

zijn geen beperkingen. De ervaring leert dat ouders

nen, de foetus krijgt een roze kleur en vervormingen

hun intuïtie volgen en doen wat voor hen goed voelt:

herstellen. Daardoor kunnen er kwalitatief mooiere

het kindje in het water laten, uit het water halen, of

foto’s van het kindje worden gemaakt. Wateropba-

een combinatie hiervan.’

ring is in combinatie met andere afscheidsvormen
mogelijk.

Minder eng
‘Wij krijgen zeer positieve reacties van ouders,

Teamoverleg

familieleden en professionals. Eerste- en tweedelijns

Esther Faber: ‘Tijdens een teamoverleg kwam het

professionals benadrukken vooral dat het bijzonder

artikel Intacte preservatie van jonge overleden foetus

is dat het kindje zo mooi blijft tot de dag van de

(NTOG, 2015) van Ilona Tiemens-van Putten op tafel.

crematie of begrafenis. Verkleuringen en vervormin-

Hierin beschrijft zij de mogelijkheid om de foetus na

gen die bij opbaren in een doosje of mandje

een abortus of immature geboorte in water te leggen

optreden, blijven uit. Alle betrokken partijen geven

totdat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

aan dat ze de confrontatie met het kindje hierdoor

Hierdoor blijft de foetus langer mooi en kunnen

als minder eng ervaren’, aldus Fritzi Preiss, klinisch

ouders rustig afscheid nemen. Naar aanleiding van

verloskundige.

dit artikel hebben we contact met haar opgenomen

Psycholoog en verlies- en rouwdeskundige Janet

om antwoord te krijgen op de vragen die we hadden.

Molewijk beschrijft dezelfde effecten in het artikel

Vervolgens hebben wij een voorlopig protocol

Wateropbaring van baby’s verdient meer bekendheid

opgezet en zijn wij gestart met het aanbieden van

(vakblad uitvaart, 2017): ‘Door het water kleurt de

wateropbaring.’

foetus minder rood. Doordat de huid nog niet is

...

volgroeid, neemt die gemakkelijk vocht op.’ Verder
Geen beperkingen

legt zij uit dat het kindje daardoor een natuurlijk

De methode kan heel eenvoudig worden toegepast.

aanzien krijgt, waardoor de aandacht minder op de

‘Wij maken gebruik van kunststof bakjes in verschil-

uiterlijke afwijkingen ligt. Maar ook de details, zoals
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vingers en teentjes, zorgen ervoor dat het als minder

graag delen met andere ziekenhuizen, sluit Esther

naar wordt ervaren om te zien. Ouders blijken trots,

Faber af, ‘zodat meerdere ouders de keuze hebben

overleden foetus” I. Tiemens-van

vertelt Lenny Jansen, kraamverzorgende: ‘Wat

om van deze mooie, natuurlijke vorm van opbaren

Putten, NTOG vol.128, oktober

ontzettend mooi, horen wij vaak. Door de waterop-

gebruik te maken’.

2015.

baring willen en durven ouders het kindje aan

Verwijzingen
1

“Intacte preservatie van jonge

“Wateropbaring van baby’s ver-

anderen te laten zien. Door de langere preservatie is

dient meer bekendheid”, vakblad

het ook enkele dagen na de geboorte nog mogelijk

Meer informatie

Uitvaart Jaargang 33, nummer 3 ,

kennis te maken met het kindje.’ Dit is een belangrijk

• Informatie te vinden op de site van Ilona

maart 2017.

punt voor het rouwproces bevestigt ook Janet

2

Molewijk: ‘het kind zelf zien, leren kennen en met
anderen delen’. Ervaringen van de eerstelijns
professionals bevestigen dit.

Tiemens-van Putten, zie website
www.watermethode.nl
• Voor vragen of informatie over de
ervaringen en het protocol in Gelre
ziekenhuizen Zutphen kunt u contact opne-

Ervaringen delen

men met het Vrouw en Kind Centrum:

Meerdere ziekenhuizen in Nederland hebben naar

- Afdelingshoofd Esther Faber

aanleiding van het artikel in het NTOG belangstelling
getoond voor de watermethode. In de praktijk zijn er
nog maar weinig bezig met de introductie hiervan.
‘Wateropbaring kan bijdragen aan het verlichten van
de moeilijke tijd die volgt na de geboorte van een
doodgeboren kindje. Wij willen onze ervaringen

24 NATAAL.nl

(esther.faber@gelre.nl)
- Verloskundige Fritzi Preiss
(f.preiss@gelre.nl)
- Kraamverzorgende Lenny Jansen
(lenny.jansen@gelre.nl)

NANNYcare geitenmelk flesvoeding
hét alternatief voor koemelk

De Woezel & Pip

Ouders kiezen voor geitenmelk als ze liever geen
koemelk willen gebruiken, bijvoorbeeld omdat
ze ervaren dat hun kindje hier niet goed op
reageert. Of omdat ze kiezen voor een zo puur
mogelijke voeding die zo dicht mogelijk bij de
natuur staat. Geitenmelk is een goede bron
van eiwitten, vitaminen en mineralen en
een prima alternatief voor koemelk.
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NANNYcare geitenmelk flesvoeding:
•
pure basis van volle, onbewerkte
geitenmelk
•
zacht en romig van smaak
•
natuurlijke aanvulling met lactose
•
geitenmelk speciaal geproduceerd voor flesvoeding
•
van kleinschalige boerderijen uit Nieuw-Zeeland
Voor uitgebreide documentatie over de NANNYcare producten belt u
075 6476050 of mailt u naar info@vitals.nl.

koffer ook uitdelen aan uw cliënten?

Voor meer informatie: T: 072 572 49 24,
E: info@babybladen.nl, www.zwangerschapskoffer.nl

Distributie door:
®
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Wilt u als 1e of 2e lijns Verloskunde deze
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Voor kleine avonturiers:
VSM Kind Arnikind Vallen en stoten gel
• Verzorgende eerste hulp gel
• Voor de uiterlijke verzorging van blauwverkleurende huid
• Verzorgt en ondersteunt het herstellend
vermogen van de huid
• Op basis van de natuurlijke ingrediënten
Arnica montana en Calendula officinalis
• Al vanaf de geboorte te gebruiken

z
Nieuwsbulletin Bo Geboortezorg

Bo Geboortezorg is de brancheorganisatie van (kraam)zorgorganisaties, die ervoor zorgt dat
haar leden kunnen excelleren in geboortezorg. In iedere Nataal geeft Bo Geboortezorg haar visie
op de ontwikkelingen in de geboortezorg. In deze Nataal geeft Bo haar visie op de ontwikkelingen die nu spelen in de geboortezorg, en welke toegevoegde waarde zij zullen hebben voor de
geboortezorg in de toekomst.

Wat doen we nu voor de
Brancheorganisatie
Geboortezorg

toekomst, wat is de ambitie voor de
kraamzorg?
Bo wil kraamzorg(organisaties) stevig verankeren in de keten geboortezorg omdat de kraamzorg een essentiële schakel is. Zo zijn kraamzorgorganisaties organisaties die expertise hebben in het organiseren van (extramurale) zorg, onder andere op het gebied van de bedrijfsvoering en
kwaliteitsmanagement. Kraamzorgorganisaties zijn kernspelers in de geboortezorg

Lid van Bo Geboortezorg

en leveren essentiële en noodzakelijke zorg. Zorg die dure zorg nu en later voorkomt
omdat het zorgt voor een veilige en goede start van moeder en kind.
In deze editie van Nataal leest u meer over de ontwikkelingen die zich ‘nu’ voordoen in

Wij zijn er voor u:
• Directie:
Mariëtte van Driel
Marlies Buurman
• Beleidsadviseurs;
Petra Boogaard
Margo van Heerbeek
Corina Munts
Beatrix Vogelaar
• Office- / helpdeskmedewerkers:
Maud Dresselhuys
Sharon Steintjes

de kraamzorg en welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor de nabije toekomst.
Er wordt ingegaan op de veranderingen omtrent de cao Kraamzorg en de arbeidsmarkt.
En op de ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek van dit moment, de 5 wetenschappelijke onderzoeken in de kraamzorg (via ZonMW) worden kort toegelicht. Ook
wordt u meegenomen in hoe Bo politieke aandacht vraagt voor de sector en welke
boodschappen zij hierin geeft. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de toekomst,
hoe zou in de toekomst een dag in het leven van een kraamverzorgende er uit zou kunnen zien?

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen zijn wij elke
werkdag te bereiken op 085 0471 999.
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De toekomst van de kraamzorg

De kraamzorg is volop in beweging. Dit komt onder andere naar voren uit het akkoord voor de cao
Kraamzorg dat we onlangs hebben bereikt. Een eigen cao voor de sector is ontzettend belangrijk. Het
biedt niet alleen een goede basis voor elke werkrelatie die de kraamzorg kent, het biedt ook mogelijkheden om de kraamzorg op allerlei vlakken te optimaliseren. Om dit te bereiken is natuurlijk meer
nodig, zoals een arbeidsmarkt voor de kraamzorg waarin vraag en aanbod in balans is.

ie

Cao

arbeid in de branche behoeft onderzoek. Belang-

Met een Cao werkt de kraamzorgsector aan gelijke

rijke thema’s zijn daarom de beheersing van het

arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden voor

(ziekte-)verzuim en de duurzame inzetbaarheid van

het speciﬁeke werk van de kraamverzorgenden nu

medewerkers.

en in de nabije toekomst. Met behulp van een cao
kan het werken in de kraamzorg aantrekkelijk

Arbeidsmarkt

gemaakt/behouden worden. Daarnaast is een cao

Om in de toekomst te kunnen anticiperen op de

van belang om te zorgen dat de primaire arbeids-

schommelingen die plaatsvinden in het aantal

voorwaarden goed geregeld zijn en dat hierop

geboortes, het aantal actieve kraamverzorgenden

geen onderlinge concurrentie bestaat.

en de vele ontwikkelingen in de sector werkt Bo toe

In de eerste cao Kraamzorg zijn naast afspraken

naar een arbeidsmarkt voor de kraamzorg waarin

over de primaire arbeidsvoorwaarden afspraken

vraag en aanbod zowel in kwantiteit als kwaliteit in

gemaakt over studieonderwerpen die voor de

balans is. Hiervoor is een strategische planning voor

lange termijn de kraamzorg en waar mogelijk ook

de arbeidsmarkt nodig. Daarnaast wordt gekeken

de geboortezorg optimaliseren:

naar de opleidingen en ontwikkelingen in de sector.

• Optimaal inzetten van de factor arbeid
De zorgdienstverlening in de kraamzorgbranche

Het gaat niet enkel over de kraamzorg. Om goede

laat zich moeilijk plannen en het kraamzorgwerk is

zorg te kunnen leveren is een goede integrale

speciﬁek. De vanzelfsprekend moeilijk planbare

samenwerking van belang. De juiste professionals

kraamzorg wordt in de praktijk met creatieve

moeten op de juiste plek aan de slag zijn. Om de

planning en roostering zo goed als mogelijk georga-

kwaliteit van zorg aan moeder en kind hoog te hou-

niseerd. Nog betere afspraken rond het roosterpro-

den, is het van belang dat in de gehele keten

ces kunnen leiden tot meer voordelen bij de

geboortezorg gebruik kan worden gemaakt van de

organisatie van het werk.

juiste professionals. Er mogen geen tekorten

• Duurzame inzetbaarheid
Innovatie van arbeidsverhoudingen als antwoord

ontstaan, en daarnaast moeten de professionals
over de juiste kennis en kunde beschikken.

op de ontgroening en vergrijzing van de factor
Brancheorganisatie
Geboortezorg
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Brancheorganisatie
Geboortezorg

Gestructureerd vorm geven aan het arbeids-

over de effectiviteit en doelmatigheid van

marktbeleid voor de kraamzorg is naar de

kraamzorg. Daarnaast werd door (inmiddels

opvatting van Bo Geboortezorg nu meer dan

demissionair) Minister Schippers de vraag gesteld

ooit wenselijk. Dit is nodig om:

in hoeverre kraamzorg terecht in het verzekerde

• nu en in de toekomst te beschikken over

basispakket is opgenomen.

voldoende kraamverzorgenden;
• nu en in de toekomst te beschikken over-

dat kraamzorg noodzakelijke zorg is1 en beant-

over de juiste kennis en kunde (tenminste

woorde daarmee de vraag van de minister.

niveau 3);

Kraamzorg is de wettelijke en noodzakelijke zorg

• te komen tot uniformiteit in het opleidings-

Lid van Bo Geboortezorg

In 2015 benadrukte het Zorginstituut Nederland

kraamverzorgenden die (blijvend beschikken

aanbod.

in Nederland die voor iedere zwangere vrouw
en/of kraamvrouw toegankelijk is. Nederland

Bo geboortezorg verwacht dat met het

heeft het internationale ILO-verdrag2 geratiﬁ-

gestructureerd vormgeven van de arbeids-

ceerd. Daarmee heeft Nederland zich samen

markt een we- zenlijke bijdrage geleverd kan

met andere landen verbonden om zorg te

worden aan de verbetering van de kwaliteit

dragen voor pre- en postnatale zorg, waaronder

van de geboortezorg in Nederland. Bo gaat op

kraamzorg.

weg naar ‘Een arbeidsmarkt voor kraamzorg
waarin vraag en aanbod zowel in kwantiteit als

Met kraamzorg in het basispakket voldoet

kwaliteit in balans is.’

Nederland aan de internationale verplichting dat
postnatale zorg voor alle pasgeborenen en

Onderzoek in de kraamzorg

kraamvrouwen beschikbaar moet zijn. Kraamzorg

1 december 2016 zijn 5 projecten (onderzoeken)

is als aanspraak opgenomen in de Zorgverzeke-

gestart naar de effectiviteit en invulling van de

ringswet (Zvw), in artikel 2.11 van het Besluit

kraamzorg. De resultaten van de onderzoeken

zorgverzekering:

dragen bij aan het professionele handelen van

“Naast de in artikel 2.10 bedoelde verzorging

de beroepsgroep kraamzorg in de (integrale)

omvat verzorging tevens zorg zoals kraamverzor-

keten van zorg.

genden die plegen te bieden aan moeder en
kind in verband met een bevalling, gedurende

Kennisontwikkeling

ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de

Onderbouwing van het handelen van de

dag van de bevalling”.

een goed begin? Zorginstituut

kraamzorg en kennis over doelmatigheid en

Het rapport van het Zorginstituut leidde, samen

Nederland, 24 maart 2015

kosteneffectiviteit is door ZonMw (op verzoek van

met de kennisagenda kraamzorg, tot de

1

Kraamzorg Verzekerd van

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &

conclusie dat kennisontwikkeling en nadere

Organization; C102 - Social

Sport) in kaart gebracht in de kennisagenda

onderbouwing in de kraamzorg gewenst is.

Security (Minimum Standards)

kraamzorg (2014). Een belangrijke conclusie was

Convention, 1952 (No. 102)

dat er nog onvoldoende kennis beschikbaar was

2

International Labour
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SOS kraamzorg: biedt spreiding
en/of onderbreking van kraamzorg, zonder
uitbreiding van het aantal zorguren,
gezondheidswinst voor moeder en kind tijdens
en na aﬂoop van de kraamtijd?
Dit project richt zich op het effect van geïndividualiseerde
spreiding en/of onderbreking van kraamzorguren op de
gezondheid van moeder en kind tijdens en na de kraamtijd.
Verruiming van de tijdsspanne waarin de kraamzorg gegeven
wordt is een cliëntgericht middel om de kwaliteit van kraamzorg
te verbeteren en de huidige kwaliteitseisen te waarborgen. In een
gerandomiseerde trial wordt bij cliënten die in week 30 van de
zwangerschap de intentie hebben tot het geven van borstvoeding, geëvalueerd of een ﬂexibelere omgang met kraamzorguren een verbetering oplevert voor moeder en kind. De primaire
uitkomstmaat hierbij is geslaagde borstvoeding (geen bijvoeding), als surrogaatparameter voor gezondheidswinst voor
moeder en kind op zowel korte als lange termijn. Secundaire
uitkomstmaten zijn de ervaren kwaliteit van kraamzorg en de
ervaren zelfredzaamheid van de moeder. De focus in de
huidige situatie ligt op haalbare, praktijkgerichte en
doelmatige kraamzorg op maat.

De beste start voor de kwetsbare
kraamvrouw en haar kind
Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg
af, waardoor gezond gedrag en gezondheid van
moeder en kind minder bevorderd wordt. De
motivaties van vrouwen om geen of minder kraamzorg
af te nemen, is niet eerder onderzocht. Ook de effectiviteit van kraamzorg is nooit onderzocht. De beoogde
resultaten van dit onderzoek zijn:
1. Inzicht in de relatie tussen het gebruik van kraamzorg en
ongepland zorggebruik postpartum;
2. Inzicht in bevorderende en belemmerende factoren
om wel of niet kraamzorg af te nemen;
3. Effectieve vroegtijdige signalering; zorg-op-maat
aan kwetsbare zwangeren; betere kennis en
vaardigheden van kraamverzorgenden
t.a.v. kwetsbare kraamvrouwen.

Kraamzorg op maat
met GIZ-methodiek
In de meeste kersverse gezinnen in
Nederland is er na de bevalling hulp in huis
van een kraamverzorgende. Het aantal uren en
dagen kraamhulp wordt vooraf bepaald op basis
van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
(LIPK,2008). Dit gebeurt meestal in een huisbezoek tijdens
de zwangerschap. Kraamzorginstellingen willen deze
intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden. Het is de bedoeling dat dit meer vanuit
‘gezamenlijke besluitvorming’ mét de cliënt plaatsvindt.
Er wordt meer aangesloten bij de behoefte van
cliënten waardoor de zorg en adviezen ook beter
worden aanvaard. Dit is niet alleen ﬁjner voor
cliënten maar ook beter voor kwetsbare
gezinnen die meer of andere aandacht
nodig hebben.

Kraamzorg op Maat LIP 3.0 (LIP-project)
Na de bevalling krijgen bijna alle vrouwen thuis kraamzorg. Het Landelijk
Indicatieprotocol (LIP) dient om het aantal uren kraamzorg te indiceren en
zo nodig bij te stellen. Het huidige LIP is echter niet evidence-based en ook
nog nooit geëvalueerd. Dit project onderzoekt of een nieuw LIP gemaakt
kan worden, dat evidence-based en doelmatig(er) is, en rekening houdt
met de persoonlijke omstandig-heden en mogelijkheden van de kraamvrouw en haar gezin.

Het effect van continue begeleiding tijdens
de bevalling door kraamverzorgende in eerste
en tweede lijn: de CC trial
Het beschikbaar zijn van pijnstilling tijdens de bevalling
is een belangrijke ontwikkeling, echter niet zonder
nadelen. Bij een ruggenprik treedt in 25% van de gevallen
koorts op waarbij moeder en kind via een infuus antibiotica
krijgen. Internationaal is aangetoond dat continue
ondersteuning door iemand anders dan de verloskundige of
gynaecoloog de kans op medisch ingrijpen kleiner maakt.
De vraag is of dat in de Nederlandse setting kosteneffectief
is. De belangrijkste uitkomstmaat betreft het gebruik van
een ruggenprik. Overige uitkomstmaten zijn aantal
verwijzingen, manier van bevallen, ernstige
complicaties van moeder en kind, tevredenheid
en kosteneffectiviteit

www.zonmw.nl
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Momenteel lopen in het programma Zwangerschap
en geboorte van ZonMw deze 5 onderzoeken op
het gebied van kraamzorg:

Brancheorganisatie
Geboortezorg

Lid van Bo Geboortezorg

odschap

Bo vraagt politieke aandacht voor de sector

voor uren die de kraamzorg levert voor het assisteren

De sector is zoveel mogelijk zelf aan zet om de

bij de bevalling afgeschaft. Nu dus nog afschaffen

geboortezorg in Nederland verder te verbeteren.

voor alle kraamzorguren in de kraamperiode!

Maar het huidige landschap van de sector
geboortezorg, en de toekomst van dat landschap is

3. Terug naar de bedoeling: Zorgeloos Goede Zorg

ook afhankelijk van het beleid van het ministerie van

aan alle zwangeren en hun gezinnen door de

VWS. Bo ziet het dan ook als haar plicht om namens

professionals in de geboortezorg

de sector politieke aandacht te vragen voor de

Bij Zorgeloos Goede Zorg hoort dat:

Eigen bijdrage
kraamzorg

geboortezorg.

• de zwangere (en de gezinsleden) alle informatie

• Bo pleit al jaren voor het

alweer ver achter ons te liggen echter op het

krijgt die nodig is om goede keuzes te maken,
De Tweede Kamer verkiezingen lijken inmiddels

afschaffen van de eigen

moment van schrijven is er nog geen nieuw kabinet

bijdrage kraamzorg. Ook het

gevormd. In het kader van de formatie van het

College Perinatale Zorg, waar

nieuwe kabinet heeft Bo een brief gestuurd met een

alle geboortezorgpartijen in

aantal concrete aanbevelingen.

verenigd zijn, heeft de
Kamerleden laten weten voor
afschaffen van de eigen
bijdrage te zijn. En op 6 juli
heeft dat tot een concrete
motie geleid. Nine Kooiman
(SP) diende de motie in tijdens
het VAO Geboortezorg in de
Tweede Kamer.
• De motie om een aanzet te
geven voor het afschaffen van
de eigen bijdrage kraamzorg
heeft het helaas niet gehaald.

zowel voor zorgaanbieder als voor de locatie van
bevalling
• het team van professionals naadloos met elkaar
samenwerkt
• de zwangere alle zorg aangeboden krijgt die ze
nodig heeft, op het juiste moment, door de juiste
professional, op de juiste plaats en altijd alleen

1. Kraamzorg = noodzakelijke zorg

met haar toestemming.

Kraamzorg is noodzakelijke zorg, de onmisbare

Terug dus naar de bedoeling van integrale zorg!

schakel in de integrale geboortezorg, en zij levert

Integrale organisaties en -bekostiging zouden alleen

een essentiële bijdrage voor de veilige start van alle

ingevoerd moeten worden als blijkt dat dit een

pasgeborenen in Nederland. Kraamzorg is een vorm

logisch gevolg is van het vormgeven van integrale

van collectieve preventie van en voor alle jonge

zorg.

gezinnen en daarmee moet zij toegankelijk zijn voor
iedereen, in het basispakket.
2. Eigen bijdrage kraamzorg nu afschaffen
Kraamzorg mag niet minder goed toegankelijk voor
de gezinnen die dit deze zorg het hardste nodig
hebben! De eigen bijdrage voor kraamzorg is voor

Keuzevrijheid
Het borgen van de keuzevrijheid zowel voor locatie
en manier van bevallen, als keuzevrijheid van
zorgaanbieder, was een belangrijk thema tijdens
het debat van het Algemene overleg van 22 juni.

Uiteraard is Bo teleurgesteld

veel gezinnen met een lage sociaal economische

dat de motie het niet heeft

status een te hoge drempel om voldoende

gehaald, maar is wel blij dat

kraamzorguren af te nemen. Adequate risicosignale-

punt is en blijft.

dit nu weer op de politieke

ring, juist in de gezinnen waar het risico verhoogd is, is

Het Clara Wichmann fonds is in beroep gegaan

agenda staat. Bo zal

dan onvoldoende mogelijk. In het Stuurgroep-advies

tegen de NZa, omdat de invoering van de beleidsre-

onverminderd doorgaan tot

Zwangerschap en Geboorte dat al in 2010 is

gel integrale geboortezorg deze keuzevrijheid zou

het afnemen van voldoende

opgesteld met als doelstelling de vermijdbare

bedreigen. Op 22-6-2017 heeft de rechter dit

uren kraamzorg ook mogelijk

babysterfte in Nederland te halveren, staat dat het

beroep ontvankelijk verklaard en de NZa verplicht

is voor die gezinnen waar de

afschaffen van de eigen bijdrage kraamzorg nodig is

voor 1 september 2017 een besluit te nemen op

eigen bijdrage een drempel is.

om de kraamzorg toegankelijk te maken voor de

het bezwaar.

kwetsbare gezinnen. Per 1-1-2017 is de eigen bijdrage
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De Minister gaf aan dat keuzevrijheid het uitgangs-

Kraamverzorgende uit de toekomst

Brancheorganisatie
Geboortezorg

Zo maar een dag…….

Lid van Bo Geboortezorg

Het is 03.30 uur in de ochtend. Ik word gebeld door de

Na een goede bevalling wordt zoontje Tom geboren. Nadat

verloskundige over Janneke. Ik heb haar al een aantal weken

alle controles en afspraken voor de nacontroles zijn gemaakt,

geleden gesproken, nadat het geïntegreerde huisbezoek dat

gaat de verloskundige weg en ga ik met het gezin naar huis.

ik bij Janneke had afgelegd. Janneke bevalt van haar

Thuis nemen Janneke, Mark en ik de eerder gemaakte

tweede kindje en heeft na een traumatische ervaring angst

afspraken en de verwachtingen die in het digitale zorgdossier

voor de bevalling en aangegeven dat ze graag extra

staan met elkaar door.

ondersteuning en begeleiding wil. Janneke is onderweg naar
het integrale geboortecentrum. De verloskundige vraagt of ik
daar ook naartoe wil komen. Zij is de coördinerend zorgverlener van Janneke en heeft Janneke al in een eerdere fase
besproken met de gynaecoloog, zodat ze in het ziekenhuis
ook op de hoogte zijn van haar zwangerschap. Zoals het er
naar uit ziet kan Janneke gewoon onder begeleiding van
haar eigen verloskundige bevallen.
Ik log direct in op mijn tablet en neem het geboorteplan van
Janneke door. Super fijn dat ik me vooraf kan inlezen in haar
dossier en zo het beeld van haar situatie en zorgvraag weer

Met elkaar formuleren we de zorgdoelen voor de komende
dagen. Ik richt me op het stimuleren van de hechting tussen
de ouders en kind en de borstvoeding. Gedurende de
kraamtijd heb ik regelmatig contact met de verloskundige.
Wij evalueren tussentijds de zorg en kijken of het aanbod nog
aansluit op de zorgvraag van Janneke.
Op de zevende zorgdag signaleer ik verschillende risico’s en
afgaande op mijn kennis denk ik aan een dreigende
postnatale depressie (PPD). Ik bel de verloskundige en leg de
situatie uit. In overleg met de verloskundige bel ik ook de

even kan terughalen.

jeugdgezondheidszorg (JGZ) verpleegkundige en spreek met

Bij het geboortecentrum aangekomen zie ik voor mij inmiddels

overdracht. De kraamweek vliegt voorbij en inmiddels neem ik

bekende gezichten. De verloskundige, gynaecoloog,

de laatste instructies door met Janneke en Mark. De JGZ

kraamverzorgenden en verpleegkundigen werken met elkaar

verpleegkundige komt en heeft zich al ingelezen in het

samen aan een goede start voor moeder en kind. Ik ga snel

digitale dossier. We bespreken de aandachtspunten en welke

naar Janneke en haar partner Mark om continue begeleiding

ondersteuning de ouders wensen en kunnen verwachten. Ik

te kunnen geven. De verloskundige en ik zullen de bevalling

maak in het digitale dossier notities van het gesprek zodat ook

samen begeleiden, zij draagt de stand van zaken over en

de verloskundige hiervan op de hoogte is.

vertrekt.

haar af dat zij op de laatste dag langskomt voor een warme

Ik sluit de zorg af en kom na drie weken nog even langs om te

Als volwaardig partner vertrouwt verloskundige erop dat

onderzoeken hoe het op dat moment gaat met Janneke. Is

Janneke bij mij in goede handen is. Ik pak mijn tablet erbij

Janneke nog steeds onzeker en labiel? Heeft zij nog vragen

zodat ik mijn observaties goed kan registreren. De verloskun-

die ik kan beantwoorden? Allemaal aspecten die ik nog even

dige kan de situatie zo op afstand volgen. Wanneer de

met haar doorneem. Nadat ik mijn bevindingen heb gedeeld

weeën activiteit van Janneke toeneemt besluit ik de

met de JGZ verpleegkundige en verloskundige sluit ik de zorg

verloskundige te bellen. Tijdens de bevalling werken we goed

definitief af. ( Simone van der Veen, Geboortezorg Eigenwijs).

samen.
Brancheorganisatie
Geboortezorg
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De kwetsbare
babyhuid
De huid van pasgeboren baby’s is bijzonder teer en kwetsbaar
en daardoor gevoelig voor kwaaltjes. Wat zijn bekende en veel
voorkomende verschijnselen, wat doe je eraan en wanneer
moet je aan de bel trekken? Hoe is dat ook alweer?
Tekst: Eveline van Herwaarden/ Redactie.

De babyhuid is veel dunner dan de volwassen huid

zonder alcohol gebruikt. Het hangt natuurlijk ook af

omdat de opperhuid nog niet zo dik is. De cellen van

van het huidtype van de baby, de ene baby heeft een

de huid van pasgeboren baby’s liggen nog wat meer

drogere huid dan de andere, of je wat olie gebruikt.

uit elkaar. Het huidoppervlak is bij kleine baby’s in

Verder is het van belang om de huidplooien en het

verhouding ook groter dan bij volwassenen.

luiergebied goed schoon te houden met een doekje

Bovendien ontbreekt de beschermende huidsmeer,

met water. Daarna goed drogen, eventueel zinkzalf

de zogenaamde vernix, die bescherming bood in de

op de billen en zo nodig wat poeder in de huidplooi-

baarmoeder. Deze factoren zorgen er samen voor dat

en. Meer is als normale verzorging van de babyhuid

de huid kwetsbaar is en ‘open’. De huid neemt

niet nodig.

stoffen van buitenaf snel en in hoge mate op en
verliest gemakkelijk warmte en vocht. Een goede

Pukkeltjes en vlekjes

bescherming en verzorging is daarom nodig.

Voor babyhuidjes geldt het cliché van poezelig zacht
en egaal. Toch komen vlekjes, schilfers en pukkeltjes

Verzorging en hygiëne

heel vaak voor. De meeste daarvan zijn onschuldig

In de eerste plaats is het belangrijk om te voorkomen

en verdwijnen na verloop van tijd vanzelf. Gerstekor-

dat de huid uitdroogt. Omdat de huid nog zo open is,

reltjes bijvoorbeeld zijn een gevolg van verstopte

kan er relatief meer water verdampen. Daardoor

talg- en zweetkliertjes en geen reden tot zorg. Ook

treedt niet alleen vochtverlies maar ook warmtever-

lichte uitslag of in een wat ernstiger vorm de

lies op. Je moet dus oppassen voor temperatuur-

baby-acné, meestal in het gezicht en op de borst en

schommelingen en een warme omgeving, waardoor

een gevolg van hormonen, komen vaak voor. Veel

de baby gaat zweten en te veel vocht verliest. De

baby’s hebben nog een tijdje schilfertjes op de

babyhuid is ook gevoeliger voor het binnendringen

hoofdhuid die we berg noemen. Het is een overblijf-

van bacteriën en neemt gemakkelijker geneesmidde-

sel van de vernix, de witte huidsmeer die vanaf de

len op. De barrièrefunctie is nog niet optimaal ontwik-

twintigste week van de zwangerschap gevormd

keld. Daarom wordt aangeraden voorzichtig te zijn

wordt. Het verdwijnt allemaal vanzelf weer. Er zijn

met het aanbrengen van geneesmiddelen. Naast het

nog veel meer verschijnselen die zich kunnen

advies om koude en warmte te vermijden, is het

voordoen. Veel voorkomend is natuurlijk de

belang van goede hygiëne groot. Een aantal keren

luieruitslag, ook onschuldig, tenzij het geïnfecteerd

per week vijf minuten in een badje met lauwwarm

raakt of er een schimmel ontstaat. Hetzelfde geldt

water is in principe voldoende. Te warm water, te

voor smet. In de huidplooien, bijvoorbeeld in de

vaak en te lang in bad drogen de babyhuid uit en

liezen en de nek, wordt de huid rood

moeten vermeden worden. Gebruik liever geen zeep,

en er ontstaat een vieze geur. Het is bij smet en

want dat droogt de huid nog meer uit. Zeep lost de

luieruitslag vooral belangrijk om de huid schoon en

aanwezige vetten op. Als de baby een droge huid

droog te houden. Eventueel kun je in geval van

heeft kun je een scheutje badolie toevoegen, maar

smetten wat ongeparfumeerde talkpoeder gebruiken

zorg dat je wel altijd ongeparfumeerde producten

of als het erger wordt zinkzalf. Bij luieruitslag is
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zinkzalf de eerste keus. Spruw komt ook regelmatig

bij de navel, het tweede een soort putje vlak boven

voor. De baby heeft dan een witte tong door een

de bilnaad. Meestal kan dit geen kwaad, maar laat er

candidaschimmel in de mond. Zolang het zich niet

op het consultatiebureau toch even naar kijken. Het

uitbreidt is het niet schadelijk. Bij ernstige schimmel

navelgranuloom kan daar aangestipt worden met

en verspreiding via het maagdarmkanaal naar het

zilvernitraat om de genezing te bespoedigen.

luiergebied is eventueel Nystatine of een ander
geneesmiddel nodig, waarvoor je naar de huisarts

Niet pluis

moet. Dan zijn er nog enkele andere vlekken die

Veel vlekjes en pukkeltjes verdwijnen dus vanzelf.

misschien iets minder bekend, maar zeker niet

Een goede hygiëne zorgt dat de billen en huidplooien

uitzonderlijk zijn. De ooievaarsbeet is een bleekroze

goed gedroogd worden, en eventueel zinkzalf is het

vlek die het gevolg is van verwijde bloedvaten in de

advies. In principe hoeven er geen medicinale zalven

huid. De aardbeien- of frambozenvlek (hemangioom)

gebruikt te worden zolang er geen sprake is van een

is het gevolg van snel delende embryonale bloedcel-

infectie of zich uitbreidende schimmel. Als er een

len. Bij deze vlekken wacht je af hoe ze zich

niet-pluisgevoel is, moet meteen de huisarts worden

ontwikkelen en meestal verdwijnen ze na verloop van

ingeschakeld. Er zijn nog wel enkele situaties waarin

tijd. Ook de bekende wijnvlek is meestal onschade-

je niet moet afwachten, maar moet handelen. Soms

lijk, maar die verdwijnt helaas niet. Ten slotte willen

is verder onderzoek of behandeling echt nodig. Bij

we nog het navelgranuloom en de sacrale dimple

een hemangioom dat in de huidplooien zit, of

benoemen. Het eerste is een oppervlakkige infectie

wanneer er sprake is van vier of meer hemangiomen,
moet je verwijzen naar een arts. Ook bij café-aulaitvlekken dien je alert te zijn. Wanneer er meer dan
zes vlekken zijn, of als de ziekte neurofibromatose
voorkomt in de familie, trek je aan de bel. Verwijs ook
naar een huisarts als schimmels of infecties zich erg
uitbreiden of wanneer ernstig eczeem ontstaat. Zeker
wanneer de huid opengekrabd of ontstoken raakt.
Zonneschijn
Een laatste advies dat niet ongenoemd mag blijven,
is bescherming tegen de zon. In de eerst zes
maanden moet je de babyhuid niet aan de zon
blootstellen omdat de huid nog geen pigment kan
aanmaken. Doe je dat wel, dan ontstaat er een
verhoogd risico op huidkanker op latere leeftijd. Het
is belangrijk om de zon te vermijden en vanaf zes
maanden een goede zonnecrème met beschermingsfactor 50 te gebruiken. n
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MARKTONTWIKKELING

Geboortezorgplus Franchise

Lage drempel
verloskundige

bij opzetten
kraamzorg

In 2010 schreef de KNOV er al over in haar beleidsvisie: ‘Continuïteit van zorg is
een belangrijke opgave voor verloskundigen en kraamverzorgenden gezamenlijk.
Verloskundige zorg en kraamzorg worden cliëntgericht en dichtbij de zwangere
verleend. Het is dus belangrijk dat er geen onderbreking in deze zorg voorkomt,
maar dat zij zeer nauw op elkaar aansluiten en als het ware ‘uit één hand’ komen.’
Hoewel we inmiddels al ruim zeven jaar verder zijn, krijgt een van de eerste initiatieven om verloskundige én kraamzorg naadloos met elkaar te verbinden nu pas écht
vorm. Geboortezorg Plus is een franchiseorganisatie die verloskundigen ontzorgt
en ondersteunt bij hun ambitie om zelf kraamzorg aan te bieden.

Sebastiaan van der Leer,
algemeen directeur
Geboortezorgplus Franchise B.V.

Tekst: Arnold Otten
Het is een beetje tricky, een artikel in Nataal, vindt

Sebastiaan van der Leer. Hij is inmiddels een klein

ook Joop Kramer, de uitgever van dit blad. Enkele

jaar als directielid verbonden aan de franchisefor-

jaren geleden was hij namelijk zelf een van de initi-

mules. Over het doel en de toegevoegde waarde

atiefnemers van Geboortezorg Plus Franchise BV,

ervan zegt hij: “Wij maken mogelijk dat verloskun-

zoals de organisatie officieel heet. “Aan de andere

digen, als ze dat willen, ook kraamzorg kunnen

kant is het wel een nieuwe ontwikkeling en wil ik er

aanbieden. We weten dat die wens er is en we

graag transparant over zijn.”

vinden dat ook logisch. De verloskundige is in

Over de achtergrond van de franchiseorganisatie

principe medeverantwoordelijk voor het nazorg-

zegt Kramer: “Toen ik startte was het de bedoeling

traject, maar invulling geven aan die verantwoor-

dat de kraamzorgenden eerst twee jaar bij onze

delijkheid is lastig als je daar nauwelijks invloed

organisatie zaten en dat ze daarna over zouden

op hebt. Wij denken dat het de kwaliteit van de

gaan naar de verloskundigen. Al snel bleek echter

integrale geboortezorg ten goede komt als er beter

dat deze verloskundigen geen tijd hadden om

gematcht kan worden tussen gezin en kraamzorg,

aan alle bijkomende verplichtingen te voldoen.

als de onderlinge communicatie optimaal is en als

Verplichtingen op het gebied van de wet- en regel-

de continuïteit van zorg beter gewaarborgd kan

geving, maar ook het verzorgen van de declaraties

worden. Een voorbeeld? Nou, kijk naar de momen-

bleek een grote administratieve rompslomp. Dat

ten waarop de kraamverzorgster partusassistentie

was eigenlijk het begin van deze nieuwe formule,

moet verlenen. Soms zijn die twee professionals

waarbij we de verloskundigen volledig ontzorgen.”

aan het bed volledig vreemden voor elkaar, terwijl

Het vervolg van het verhaal over Geboortezorg

het juist op zo’n moment heel belangrijk is dat je

Plus wordt niet verteld door Kramer, maar door

weet wat je aan elkaar hebt.”
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MARKTONTWIKKELING

Expertise en investeringen

“Dat is ook de reden van de komst van Geboorte-

Terug naar het eerdergenoemde visiestuk van de

zorg Plus Franchise. Wij ontzorgen en faciliteren

KNOV. De organisatie van verloskundigen pleit

de hoofdrolspelers in hoge mate. We maken de

in dat stuk voor een nauwe samenwerking op

drempel laag om de verloskundige in staat te stel-

lokaal en regionaal niveau. ‘Conform de aanbe-

len een kraamzorgorganisatie op te zetten waar de

velingen van de Stuurgroep Zwangerschap en

hele sector wat aan heeft.”

Geboorte moeten zowel de kraamverzorgende als
de verloskundige professional 24/7 bereikbaar en

Kleinschalig gestart

beschikbaar zijn. De KNOV hecht verder aan de

Hoe ziet het model eruit? Sebastiaan van der Leer:

volgende uitgangspunten: tijdige aanwezigheid

“We zijn bewust heel kleinschalig gestart om onze

van verloskundige en kraamverzorgende bij de

werkprocessen goed in te kunnen richten. Dat

bevalling, binnen het kader van (met de zwangere)

staat nu. We hebben op dit moment vier franchise-

gemaakte afspraken; een actieve bijdrage van ver-

nemers, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijs-

loskundige en kraamverzorgende in de continue

sel en Limburg, maar dat aantal gaat zeker uitbrei-

ondersteuning van de vrouw tijdens de bevalling;

den. Wij nemen de verloskundige bij de hand als

de aanwezigheid van ten hoogste twee verschil-

het gaat om de hele procedurele gang van zaken.

lende kraamverzorgenden tijdens de kraamperi-

We zorgen voor de oprichting van een BV, regelen

ode; zorggarantie tijdens de bevalling en kraampe-

de notariële besognes, zorgen voor de website

riode waarbij
gestreefd
wordt naar
een maximale inzet van

en onder-

'Volledige ondersteuning voor
de hoogste kwaliteit'

het aantal

38 NATAAL.nl

steunen op
bijvoorbeeld
de gebieden
marketing
en kwaliteit.

kraamzorguren waar een cliënt recht op heeft’, zo

Daarvoor beleggen we onder meer kwartaalbij-

staat in het stuk te lezen.

eenkomsten over ontwikkelingen in de markt, over

Sebastiaan van der Leer onderschrijft die visie. Hij

veranderingen in de zorg, indicatoren, (personeels)

begrijpt de verloskundigen die soms meer invloed

beleid noem maar op. Ook hebben wij de contac-

zouden willen hebben op het nazorgtraject, maar

ten met de zorgverzekeraars en ondersteunen we

snapt ook dat diezelfde verloskundigen geen trek

op ICT-gebied. Verder indiceren en declareren we

hebben in het zelf opzetten van een kraamzorg-

dagelijks en verzorgen we wekelijkse overzich-

organisatie. “De eisen vanuit de zorgverzekeraars

ten en afdrachten. Daarnaast onderhouden we

zijn hoog en de organisatorische en financiële

natuurlijk nauwe banden met onze aangesloten

aspecten vragen om enerzijds expertise en ander-

franchisenemers. We bespreken de cijfers, kijken

zijds om veel tijd en behoorlijk wat investeringen.”

mee naar de omzet, maar ook naar bijvoorbeeld

En daar zitten verloskundige professionals niet

de klanttevredenheid. Hoe belangrijk we die

op te wachten. “Klopt”, onderstreept Sebastiaan.

vinden? Heel belangrijk! In de overeenkomst die

we sluiten, staat dat de tevredenheid minimaal een

Inmiddels is Ivonne acht maanden verder. En ze is

negen moet zijn. En dat lukt, ja. We scoren op dit

meer dan tevreden. “De kwaliteit van zorg is abso-

moment tussen de 9.2 en 9.7.”

luut verbeterd”, zegt ze. “Dat is ook logisch. Het
is voor de cliënten, voor de echtparen, fijn als de

Scepsis

verloskundige en de kraamverzorgster van elkaar

Het klinkt mooi, maar toch is er scepsis. Bijvoor-

weten wat er verwacht wordt en hoe er gewerkt

beeld bij een aantal zorgverzekeraars die vrezen

wordt. Dat geeft veel meer rust. Er zijn hele korte

dat de keuzevrijheid van de zwangere vrouw in

lijnen waardoor de onderlinge communicatie beter

het geding komt. Als je verloskundige immers

en makkelijker is. We zien het trouwens ook terug

automatisch doorverwijst naar ‘haar eigen’ kraam-

in de cijfers. De cliënten zijn blij, de kraamverzorg-

zorgbureau, is het wel heel raar als de zwangere

sters zijn blij en de waarderingscijfers zijn hoog.”

in kwestie kiest voor een andere aanbieder. “Dat

De rol van de franchiseorganisatie is volgens Ivon-

Ivonne Heskes-Bouthoorn,

realiseren wij ons terdege”, legt Van der Leer uit.

ne niet te onderschatten. “Die back-up is heel fijn.

directeur Kraamzorg B-Lief

“De keuzevrijheid is een groot goed. Dat staat

Er is al veel ontwikkeld, zoals de temperatuurlijst,

buiten kijf en dat moet ook goed worden uitge-

urenlijsten en LIP-formulieren, maar ook op het

legd aan de zwangere. Dat is zeker een dilemma,

gebied van de website en marketing. Bovendien

vooral omdat je ziet dat er ook nu eigenlijk altijd

kun je met elkaar sparren over de hele breedte

al wordt gekozen voor de organisatie die door de

van het vak. Verder ondersteunt Geboortezorg

verloskundige wordt geadviseerd. Maar het klopt,

plus mij bijvoorbeeld bij de hele HKZ-certificering,

we moeten ervoor waken dat het een automa-

declaraties, personeelsaangelegenheden, (arbeids)

tisch een-tweetje wordt. Aan de andere kant,

contracten en er is een ieder kwartaal overleg

een verloskundige die doorverwijst naar de eigen

waarbij alle (kwaliteits- en zorg)cijfers van het

kraamzorg, zal er wel extra hard voor zorgen dat

bedrijf worden besproken. Je hoeft het wiel niet

de kwaliteit van die kraamzorg optimaal is.”

opnieuw uit te vinden, maar je wordt begeleid door
mensen die hun kennis en ervaring willen delen.

Praktijk

Daarnaast regel je samen de scholingen, krijg je

Ivonne Heskes-Bouthoorn is de naam achter de

uitleg over de systemen en zorg je er samen voor

praktijk B-Lief die actief is in het Westland. In

dat de organisatie, ook achter de schermen, opti-

januari van dit jaar startte ze als franchisenemer

maal geregeld is. Of de kwaliteit over de hele linie

bij Geboortezorgplus Franchise. Waarom eigen-

hierdoor verbeterd is? Dat weet ik wel zeker, ja.” n

lijk? Ivonne: “Ik heb zestien jaar als verloskundige
gewerkt en dan zie je toch dat er in de aansluiting naar de kraamzorg nog wel verbeterstappen
te maken zijn. Deze vernieuwende manier van
werken sprak mij meteen aan. Ik zag wel mogelijkheden.”
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100% natuurlijk voeden
Een positieve associatie met kolven draagt bij

Curanol, voor de verzorging van
de huid rond de anus.

Vastzittende lucht?
Een tijdelijk ongemak!

tot een langere borstvoedingsperiode. Difrax

Voor een goede bloedsomloop is het van be-

Vastzittende lucht veroorzaakt darmkrampjes

ontwikkeld producten die jonge ouders

lang om de vaatwand soepel en elastisch te

Buik- en darmkrampjes zijn vaak een tijdelijk

ondersteunen gedurende de hele borstvoe-

houden. Met name tijdens de zwangerschap

probleem, omdat ze overwegend veroorzaakt

dingsperiode.

en de bevalling kunnen de aderen rond de

worden door vastzittende lucht. Baby’s krijgen tij-

anus extra aandacht gebruiken omdat ze dan

dens hun voeding lucht binnen omdat ze bijvoor-

100% melk 0% lucht

met meer druk te maken hebben dan gebrui-

beeld te gulzig drinken. Deze lucht kan vast gaan

Het anti colic systeem in de bodem en de

kelijk. Curanol tabletten bevatten vitamine C

zitten en veroorzaakt zo buik- en darmkrampjes,

unieke S-vorm zorgen ervoor dat lucht niet

dat van binnenuit gunstig is voor soepele en

maar dat is dus tijdelijk en bovendien eenvoudig

met borstvoeding wordt vermengt. Door de

elastische aderen en Curanol zalf verzorgt de

te verhelpen.

positieve druk is het voeden uit de S-fles

huid rond de anus van buitenaf.

vergelijkbaar met het geven van voeding

Infacol, een effectieve oplossing voor een

uit de borst.

tijdelijk ongemak
Infacol helpt de vastzittende lucht in maag en

100% natuurlijk

darmen te bevrijden. Het zorgt dat kleine gasbel-

Met de Difrax Borstkolf is kolven eenvoudig te

len worden samengevoegd tot grote gasbellen,

combineren tijdens het geven van borst. De

die dan gemakkelijk als lucht kunnen worden af-

voedingstijd wordt gereduceerd en de moeder

gevoerd. Het natuurlijk ontwikkelingsproces van

ervaart hierdoor minder stress in het kraam-

de darmen wordt niet beïnvloed.

bed. Minder stress en ontspannen kolven

Infacol kan direct vanaf de geboorte worden ge-

bevordert de melkopbrengst. Deze kolf heeft

bruikt. Het voedingspatroon van de baby hoeft

professionele zuigkracht en is muisstil.

niet te worden aangepast en ook speciale di-

Bovendien werkt de kolf op netstroom en op

eetvoeding is niet nodig. Infacol wordt gegeven

batterijen. Zo kunnen moeders discreet kolven

vóór elke voeding. Het is dus ook geschikt om

waar, wanneer en zolang zij maar willen.

bij borstvoeding te gebruiken. Infacol wordt niet
in de bloedbaan opgenomen. Het heeft enkel en

100% veilig
De S-flesverwar-

Curanol, voor natuurlijke ondersteuning

alleen effect op het bevrijden van vastzittende

www.curanol.nl

lucht, zonder het natuurlijke ontwikkelingsproces

mer brengt de

van de darmen te beïnvloeden.

moedermelk in

www.infacol.nl

3 minuten, zonder
hotspots, op
de veilige borstvoedingstemperatuur van

Let op: indien er echter

37 graden. Hierdoor blijven natuurlijke

sprake is van blijvende

voedingsstoffen behouden. 100% veilig

klachten, verwijs dan

voor borstvoeding.

naar de huisarts.
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Kindervoeding op basis van
Nederlandse geitenmelk
De populariteit van geitenmelk neemt sterk

Bij het ontdekken van de grotemensenwereld
gaan kindjes vaak als kleine avonturiers door

“Etos heeft nu ook hele leuke en handige zwem-

toe in Nederland. Veel mensen kiezen voor

het leven. De motoriek is volop in ontwikkeling

broekjes! Voorkomt volzuigen, zijn extra zacht

geitenmelk omdat het lichter verteerbaar zou

en hierdoor gaat het leren kruipen en lopen vaak

en hygiënisch in gebruik.”

zijn. Deze eigenschap maakt geitenmelk ook
een uitstekende basis voor kindervoeding.

met vallen en opstaan. Zijn ze weer wat groter
dan kunnen ze ook tijdens het fietsen, spelen en

De voordelen op een rij :

Met de komst van Kabrita hebben jonge

ravotten vallen of zich stoten. Met een kusje en

1. Makkelijk aan en uittrekken

ouders er een volwaardig alternatief op basis

een dikke knuffel van papa of mama is de eerste

De zwembroekjes zijn makkelijk aan te

van geitenmelk bij, om na de borstvoedings-

schrik zo weer voorbij.

trekken. Na het zwemmen zijn ze ook weer

periode een weloverwogen keuze te kunnen

gemakkelijk uit trekken door de zijkanten

maken.

open te scheuren
2. Pasvorm De zwembroekjes zijn

Kabrita kindervoe-

getailleerd en hebben een goede pasvorm

dingen combine-

voor meer bewegingsvrijheid

ren licht verteer-

3. Buitenlaag De anti-absorberende

bare geitenmelk

buitenlaag voorkomt het volzuigen met water

met een moderne

4. Hygiënisch De zwembroekjes houden

samenstelling in

ontlasting tegen waardoor het zwemwater

lijn met de gel-

dus schoon blijft.

dende
wetenschappelijk inzichten. Naast de

Prijs per pak - 5.79

benodigde vitamines en minderalen bevat

Verkrijgbaar in 2 varianten:

Kabrita kindervoeding oa. extra toegevoegde

Medium 11 stuks en Large 10 stuks

Wei-eiwitten, goede vetzuren (DHA & AA),
voedingsvezels (GOS) en de OPO-vetblend

Daarna kan Arnikind Vallen en stoten gel wor-

‘DigestX’ welke geïnspireerd is op de vetzuursamenstelling in moedermelk.

den gebruikt om de plek te verzorgen en te ver©

koelen. Arnikind is een eerste hulp middel voor
kinderen en verzorgt en ondersteunt het herstel-

Kabrita’s geitenmelk kindervoedingen zijn in

lend vermogen van de huid. De gel bevat de na-

Nederland o.a. verkrijgbaar bij ETOS, apo-

tuurlijke ingrediënten Arnica montana (valkruid)

theken of online in de Kabrita webshop. Kijk

en Calendula officinalis (goudsbloem) en is al

voor meer informatie over de voordelen van

vanaf de geboorte te gebruiken.

een kindervoeding op basis van geitenmelk
op www.kabrita.nl of neem contact op via

vsmkind.nl

contact@kabrita.nl.
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Nieuw Etos zwembroekjes
Woezel &Pip
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Voor kleine avonturiers: VSM Kind
Arnikind Vallen en stoten gel
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Onderzoek Borstvoeding in Nederland:
wat is nu normaal?
Mariska van der Zee is in 2016 afgestudeerd aan het Leiden University College met een BSc in
Public Health. Voor haar bachelor heeft ze de scriptie geschreven 'The inﬂuence of personal- and
societal norms an ideologies on the breastfeeding practice of Dutch women’. Mariska: ‘Ik heb met
behulp van een mixed-methods approach onderzoek gedaan naar de invloed van persoonlijke en
maatschappelijke ideologiëen en normen op de duratie en initiatie van borstvoeding. Hiermee heb
ik een Thesis of Merit award gewonnen voor beste onderzoek.’

Mariska van der Zee

Nederland doet het relatief goed in veel aspecten van

bureau gebaseerd is op baby’s gevoed met kunstvoe-

de gezondheidzorg, maar qua borstvoeding geven kan

ding in plaats van borstvoeding. Ook in de persoon-

het beter: slechts 25% van de vrouwen houdt zich aan

lijke sfeer speelt dit een rol: wanneer familie of

de WHO-richtlijnen van zes maanden exclusief

vrienden zelf ook borstvoeding geven is de steun aan

borstvoeding geven. De redenen liggen diepgeworteld

nieuwe moeders vaak groter, omdat het normaal

in opvattingen over borstvoeding. Dit blijkt uit mijn

gevonden wordt door te gaan met voeden, zelfs

onderzoek bestaande uit een landelijke survey,

wanneer er problemen ontstaan. Die steun kan een

interviews met twaalf nieuwe moeders, gesprekken bij

grote motivatiebron zijn voor moeders om toch door te

het GGZ en met Karen van Drongelen van Platform

zetten ondanks tegenslagen. Moeders zijn het eens

Borstvoeding.

dat borstvoeding geven het mooiste is wat je voor je
kind kan doen, en het lijkt alsof borstvoeding geven

Doorzetten

een onzichtbare navelstreng is dat het lichaam van

Borstvoeding geven gaat niet altijd vanzelf en is zeker

moeder en kind verbindt.

niet ‘makkelijk’, puur omdat het natuurlijk is. Vrouwen

42 NATAAL.nl

worden vaak geconfronteerd met lichamelijke

De buitenwereld

problemen zoals borstontsteking, moeilijk aan happen,

De huidige maatschappij legt veel druk op vrouwen

en pijnlijke tepels. De kunstvoeding industrie speelt

om ‘sexy’ en slank te zijn, en tijdens de zwangerschap

hier handig op in met verborgen reclame: pennen met

en borstvoeding vinden er overduidelijke veranderin-

hun logo aan zorgprofessionals geven zodat wanneer

gen plaats in het lichaam. Tegen verwachting in blijkt

vrouwen hulp zoeken, ze onbewust dit in zich

dat de meerderheid van de vrouwen zich juist

opnemen. Ondanks tegenslagen kiezen vrouwen er

zelfverzekerder voelt over hun lichaam tijdens het

vaak voor om door te zetten, met voornamelijk de

borstvoeding geven. Moeders vinden het mooi om te

reden dat het borstvoeding geven gezonder en natuur-

zien hoe hun borsten nu ook een andere functie

lijker is dan kunstvoeding. Dit is een verandering van

hebben dan alleen seksueel, en zien hoe hun baby kan

de jaren ’60 en ’70, toen kunstvoeding in was. Maar de

groeien van de melk die zij geeft. Het geeft een trots

invloed van die generatie is nog duidelijk merkbaar;

gevoel over hun lichaam. Voor anderen verandert hun

een voorbeeld is dat de groeicurve bij het consultatie-

zelfbeeld wel negatief. Sommige vrouwen gaven aan

anderen moeten het doen met kolven op de wc, of in

meer voelden of dat ze zich alleen nog maar als

een schoonmaakhok. Wellicht omdat veel van de

moeder zagen en minder als vrouw. Na een tijd geven

huidige werkgeneratie groot gebracht is met de fles,

vrouwen aan “hun lichaam wel terug” te willen (het

en het dus normaler vinden dat werkende vrouwen

doorknippen van de navelstreng?), weer te kunnen

overgaan op kunstvoeding.

RUBRIEK

zich net “een koe” te voelen, dat ze zich niet sexy

sporten wanneer ze willen, of weer mooiere BH’s te
kunnen dragen.

Opvattingen over wanneer het een goede tijd is om te

Hier schemert de rol van huidige normen en idealen

stoppen met borstvoeding geven, hebben ook veel te

wat door: wie of wat bepaalt wat een vrouw is? En kun

maken met wat ‘normaal’ gevonden wordt. In

je als borstvoedende moeder zijnde niet ook sexy zijn?

Nederland lijkt de grens rond de twee jaar te liggen. Dit

Zijn borsten in het openbaar alleen sociaal acceptabel

geldt zowel voor moeders zelf als voor hun omgeving.

wanneer ze van een lingerie model zijn?

Een kind dat al kan lopen de borst geven, wordt een

Over het algemeen laten vrouwen zich niet tegenhou-

‘vreemd beeld’ gevonden, en zelfs geassocieerd met

den wanneer het gaat om borstvoeding geven in het

iets wat alleen in ontwikkelingslanden gebeurt.

openbaar. Maar vaak gaat dit wel op een verhulde

Sommige moeders vertellen zelfs hun directe familie

manier: met een sjaal erover, of verborgen in een

niet wanneer ze besluiten door te voeden na twee jaar.

hoekje van een café. Nederlandse vrouwen willen niet
dat andere mensen hier aanstoot aan nemen. Gelukkig

Conclusie

gebeurt het zelden dat een moeder commentaar krijgt

Kort omschreven: in Nederland lijkt het oké te zijn om

of weggestuurd wordt uit een openbare plek.

borstvoeding te geven mits het maar een kleine baby
is, het liefst verhuld met een sjaal, en liever niet op de

Kolven op het werk

werkvloer. Steun heeft zeker invloed op borstvoeding

Het is echter problematischer wanneer de mening van

gedrag en wordt grotendeels bepaald door persoon-

iemand anders kan bepalen of je wel of niet kan

lijke ideeën over wat normaal is, zowel in de persoon-

borstvoeden of kolven. Op de werkplek speelt dit een

lijke sfeer als in de werkomgeving. Belangrijk is dat

grote rol. Vrouwen met pro-borstvoeding collega’s en/

borstvoeding geven voor elke vrouw een unieke

of baas gaven aan vaker door te gaan met kolven op

ervaring is en iedere vrouw zal haar eigen redenen

het werk. Vaak zijn het opmerkingen zoals “oh, dan

hebben om wel of niet door te gaan. Uit dit onderzoek

moet een collega wéér voor je invallen” die ontmoedi-

kwam duidelijk naar voren dat voor een gezonder

gend zijn, stress kunnen opwekken, en daardoor zelfs

Nederland, het normaliseren van borstvoeding in elke

de melkproductie tegengaan. Merkwaardig is dat

setting noodzakelijk is. n

ondanks duidelijke wetten die stellen dat elke vrouw
voldoende tijd en een geschikte lactatieruimte op de

Meer informatie

werkplek aangeboden moeten worden, de realiteit

Mariska van der Zee is bereid het onderzoek te sturen

heel anders is. Slechts een kwart van de werkende

via email en eventuele vragen beantwoorden.

moeders heeft een geschikte lactatieruimte op de

E-mail: mariskazee@gmail.com

werkvloer (vaak wanneer de baas pro-borstvoeding is);
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Rotavirus
Vaccinatie voor
kwetsbare baby’s
Vóór hun vijfde levensjaar maken bijna alle kinderen een infectie met het
rotavirus door. Extra kwetsbare baby’s hebben daarbij een verhoogde kans op
gevaarlijke complicaties. In het RIVAR-project kunnen deze kinderen in dertien
pilot-ziekenhuizen kosteloos een vaccin tegen het virus krijgen. Dit gebeurt in
de standaard-(na)zorg. RIVAR neemt hiermee een voorschot op het landelijk
advies voor rotavirusvaccinatie, waarmee de Gezondheidsraad naar verwachting
dit najaar komt.
Tekst: Saskia Engbers
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Diarree, overgeven en koorts? Het rotavirus is de

De meeste kinderen komen de infectie na vier tot zes

belangrijkste veroorzaker van maag- en darminfecties

dagen vanzelf te boven. Maar soms loopt het anders:

bij baby’s en peuters. Het virus is erg besmettelijk en

elk jaar worden in ons land 4300 tot 5000 kinderen in

blijft lang leven. Op handen een paar uur, zelfs als ze

een ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met

goed gewassen zijn. Op levenloze voorwerpen – zoals

het rotavirus. Zes à zeven van deze kinderen overlijden.

deurklinken of speelgoed – kan het virus zelfs tot twee

Vaccinatie is de enige manier om het virus te

maanden aanwezig blijven.

bestrijden. Sinds een jaar of tien bestaan er goedwer-

Vanwege de besmettelijkheid van het rotavirus maakt

kende vaccins, die in verschillende landen standaard

vrijwel elk kind vóór het vijfde jaar een infectie door,

worden aangeboden aan alle baby’s. Dit gebeurt onder

meestal tussen januari en april.

meer in Oostenrijk, België, Luxemburg, Finland,

Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

RIVAR-project. Wij geven de ouders informatie, waarna

In Nederland is vaccineren tegen het rotavirus wel

zij beslissen of hun kind de vaccinatie krijgt. Deze is

toegestaan, maar nog geen onderdeel van het

nooit verplicht.’

Rijksvaccinatieprogramma. Het consultatiebureau

De naam van het vaccin is Rotarix. Het wordt niet als

heeft het vaccin daarom niet beschikbaar. Ouders die

prik maar oraal gegeven. In twee doses krijgt de baby

het vaccin voor hun kind wensen, kunnen het door een

1,5 milliliter vaccinvloeistof in de mond gedruppeld.

arts laten voorschrijven. De apotheek kan het bestellen

De eerste keer gebeurt dat als het kind ongeveer acht

maar heeft het doorgaans niet op voorraad.

weken oud is, de tweede keer ongeveer een maand
later.

RIVAR-project

‘Als de baby’s in het ziekenhuis liggen, krijgen ze daar

Het RIVAR-project (Risk group Infant Vaccination

het eerste vaccin’, vertelt Visser. ‘De kinderen die al

Against Rotavirus) is een aanzet om het vaccin

thuis zijn, komen voor de eerste vaccinatie naar de

Douwe Visser,

standaard beschikbaar te maken voor de groep

polikliniek. De kinderverpleegkundige leert de ouders

kinderarts-neonatoloog OLVG

kinderen met een verhoogd risico op complicaties. In

dan hoe ze het tweede vaccin zelf thuis kunnen geven.

het project bieden dertien ziekenhuizen deze extra

Het is immers belangrijk dat de baby de druppeltjes

kwetsbare kinderen een vaccinatie tegen het rotavirus

goed doorslikt.’

aan in hun (na)zorg. De eerste ziekenhuizen doen dat

Als reactie op de vaccinatie maakt het kind antistoffen

sinds mei 2016, de laatste starten rond deze tijd. Het

tegen het virus aan. Hierdoor is het in de toekomst

project loopt tot en met augustus 2020.

beschermd tegen ernstige buikgriep door het rotavirus.

Het vaccin is tijdens het project beschikbaar voor

Visser schat de dekkingsgraad van het vaccin op

vroeggeboren baby’s (vóór een zwangerschap van 36

ongeveer 85 procent.

weken), kinderen met een te laag geboortegewicht
(minder dan 2500 gram) en baby’s met ernstige

Bijwerkingen

aangeboren aandoeningen. De kinderarts bepaalt of

Het risico op bijwerkingen is voor extra kwetsbare

een kind op basis van deze criteria in aanmerking komt

baby’s in principe niet groter dan voor gezonde

voor de rotavirusvaccinatie.

zuigelingen. Ongeveer een op de tien tot een op de
honderd kinderen krijgt milde klachten na de vaccina-

Geen prik maar druppeltjes

tie. ‘Het vaccin bestaat uit een levend, maar zeer

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam

verzwakt rotavirus’, legt Visser uit. ‘Dat betekent dat

is - sinds juni van dit jaar - een van de deelnemende

kinderen zich soms een paar dagen wat minder lekker

ziekenhuizen. Douwe Visser, kinderarts-neonatoloog in

voelen. Ze kunnen ook last hebben van dunne

het OLVG, vertelt: ‘Naar aanleiding van krantenberich-

ontlasting of buikpijn.’

ten over het rotavirus vroegen ouders steeds vaker of

Veel zeldzamer is de zogenaamde ‘darminvaginatie’,

hun kind het vaccin kon krijgen. Dat was inderdaad

die bij 1 op de 50.000 tot 100.000 kinderen optreedt.

mogelijk, maar ze moesten de kosten, 135 euro, dan

‘Hierbij schuift een deel van de darmen in elkaar’, aldus

zelf betalen. Wij vinden het mooi dat we het vaccin nu

Visser. ‘De baby krijgt dan heftige buikkrampen. Als de

gratis kunnen aanbieden in het kader van het

invaginatie blijft bestaan, kan de darm zelfs afsterven.
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Het risico op deze bijwerking ontstaat vanaf de leeftijd

-Verhagen. ‘De vraag is alleen: wordt het een

van ongeveer veertien weken na de geboorte. Dat is de

risicoprogramma alleen voor extra kwetsbare baby’s?

reden dat we de eerste dosis van het vaccin vóór die

Of gaat het gelden voor alle kinderen? Zelf hoop ik het

leeftijd toedienen.’

laatste. Maar het is een feit dat hoogrisico-kinderen de
meeste kans hebben op gevaarlijke complicaties bij

Aanpassen of niet?

een rotavirusinfectie. Daarom moet die groep sowieso

Om het effect van de vaccinaties te meten, is er een

goed beschermd worden.’

wetenschappelijke studie aan het RIVAR-project

Niet alle extra kwetsbare kinderen komen in de eerste

verbonden. De resultaten – in 2018 worden de eerste

maanden van hun leven bij het consultatiebureau.

verwacht – kunnen bijdragen aan een richtlijn voor

Soms wordt er dan voor gekozen vaccins uit te stellen.

rotavirusvaccinatie voor hoogrisico-kinderen én aan de

-Verhagen: ‘De rotavirusvaccinatie kun je daarna niet

ontwikkeling van een passend landelijk beleid.

meer inhalen. Het risico op darminvaginatie neemt

Dr. Patricia Bruijning-Verhagen

Patricia -Verhagen is kinderarts-epidemioloog en

immers toe vanaf de leeftijd van veertien weken.

kinderarts-epidemioloog en

hoofdonderzoeker bij UMC Utrecht. Zij licht toe: ‘In de

In de studie willen we daarom ook uitzoeken of het

hoofdonderzoeker UMC Utrecht

studie vergelijken we twee groepen extra kwetsbare

zinvol is kinderartsen en neonatologen verantwoorde-

kinderen met elkaar: een gevaccineerde en een

lijk te maken voor een tijdige vaccinatie van hoogrisico-

ongevaccineerde. De ongevaccineerde groep was

kinderen. Zij zijn immers degenen die de kinderen in

onder behandeling van een medisch specialist vóór de

de eerste drie maanden veel zien.’ n

start van de vaccinatieperiode. We volgen alle kinderen
tot ze achttien maanden oud zijn en registreren of ze
gastro-enteritis ofwel buikgriep hebben gekregen door
het rotavirus. Zo willen we een antwoord vinden op de

Pilot-ziekenhuizen in het RIVAR-project

vraag: hoe goed werkt het vaccin voor hoogrisico-

• Academisch Medisch Centrum - Amsterdam

kinderen als je het aanbiedt volgens het standaard-

• Albert Schweitzer Ziekenhuis - Dordrecht

schema in het project? Voor gezonde baby’s werkt dit

• Deventer Ziekenhuis

heel goed, weten we uit eerdere studies. Maar de

• Franciscus Gasthuis & Vlietland - Rotterdam

baby’s in het RIVAR-project hebben vaak een verzwakt

• Isala Klinieken - Zwolle

immuunsysteem. Als het vaccin voor hen minder goed

• Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam

blijkt te werken dan voor gezonde kinderen, kan dat

• Maastricht Universitair Medisch Centrum

een reden zijn om bijvoorbeeld het schema voor

• Máxima Medisch Centrum - Veldhoven

toediening aan te passen of een derde dosis te geven.’

• Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost en West

Landelijk beleid

• Rijnstate Ziekenhuis - Arnhem

Volgens planning komt de Gezondheidsraad nog dit

• Spaarne Gasthuis (Hoofddorp en Haarlem)

najaar met een advies voor een landelijk beleid voor

• Sint Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein

rotavirusvaccinatie. ‘Dat er in ons land een programma

• Wilhelmina Kinderziekenhuis - Utrecht

- Amsterdam

voor vaccinatie gaat komen, is duidelijk’, zegt
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JURIDISCHE ZAKEN
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vierde onlangs haar verjaardag. Doel van de WWZ is onder meer de vereenvoudiging
en ﬂexibilisering van het arbeidsrecht. Sinds de invoering op

2. Ontslagvergoeding

1 juli 2015 wordt er volop kritiek geuit op de WWZ. Rechters

De ontslagvergoeding is per 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoe-

lijken minder dan voorheen bereid arbeidsovereenkomsten te

ding. Bij een dienstverband met meer dan 24 maanden (dus ook bij tijdelijke

ontbinden en ook het door het UWV gehanteerde beleid inzake

contracten die na twee jaar niet worden verlengd), ontstaat het recht op

de afgifte van de zogenaamde ontslagvergunning, is verscherpt.

deze vergoeding, welke overigens lager is dan de oude ontbindingsvergoe-

Wat betekent de WWZ in de praktijk voor u? Enkele (maar zeker

ding volgens de kantonrechtersformule.

niet alle) voorname punten op een rij.
3. Bedenktermijn
1. Ketenbepaling aangepast

Een veel gebruikte manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, is

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke con-

de vaststellingsovereenkomst. Sinds de invoering van de WWZ heeft een

tracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een

werknemer de bevoegdheid een vaststellingsovereenkomst – ook indien

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Vóór 1 juli 2015 waren

deze door de werknemer zelf is ondertekend – te ontbinden zonder opgave

dat er maximaal drie binnen een periode van drie jaar. Bij het vierde contract

van redenen. Onder het oude recht had de werknemer dit recht niet.

(of na het verstrijken van drie jaar) ontstond er een contract voor onbepaalde
tijd, waarbij er een nieuwe keten ontstond zodra er meer dan drie maanden

4. Concurrentiebeding

zat tussen twee contracten. Met de WWZ is de ketenregeling ingeperkt.

Sinds de invoering van de WWZ is het in beginsel niet meer toegestaan

Er mogen nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd worden gesloten,

om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding

maar dat moet dan wel binnen een periode van twee jaar. Er gaat pas een

overeen te komen. Dit is slechts anders indien 'zwaarwegende bedrijfsbe-

nieuwe keten lopen na een pauze van zes maanden tussen twee contracten,

langen' een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De werkgever dient dit

waardoor een keten minder snel wordt doorbroken. Gevolg: er is eerder dan

gelijktijdig met het sluiten van het concurrentiebeding schriftelijk te motive-

vroeger sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

ren. Het concurrentiebeding dient tevens in de arbeidsovereenkomst zelf te
worden opgenomen. Deze regelgeving ziet alleen op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd. Op arbeidsovereenkomsten
die zijn afgesloten voor 1 januari 2015 is het oude recht van toepassing ten
aanzien van het concurrentiebeding. n

Lique van der Leer
Van der Leer Advocatuur

Heeft u een vraag over de WWZ? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact
met mij op.
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In iedere uitgave praat advocaat Lique
van der Leer ons bij over juridische zaken.
Lique is specialist in contractenrecht,
ondernemingsrecht en procesrecht.
Zijn er vragen naar aanleiding van een
column, dan kun je contact met haar
opnemen, www.vanderleer.nu.

PAGINA PLUS
ONDERZOEK
BABYSTERFTE
RUBRIEK

VIPS studie naar
placentair syndroom
Jaarlijks krijgen ruim 17.500 gezinnen te maken met vroeggeboorte, ernstige
groeivertraging, aangeboren afwijkingen en/of sterfte vóór, tijdens of vlak na de
geboorte, dat zijn er 48 per dag. Het Placentair Syndroom kan hiervan de oorzaak
zijn. De Vroege Identiﬁcatie van vrouwen die een Placentair Syndroom ontwikkelen (VIPS studie) is erg belangrijk voor het identiﬁceren van een mogelijke oorzaak
voor het Placentair Syndroom. Door de VIPS-studie is er straks wellicht een betere
behandeling mogelijk.
Tekst: Marit Merkus
Dankzij een gift van Difrax babyproducten aan het

belangrijk onderdeel hiervan is dat de placenta

Fonds Gezond Geboren kon begin juli de VIPS

kan (in)groeien in de baarmoederwand zodat het

studie van start gaan en kan er volop onderzoek

kind kan gaan groeien door de voedingsstoffen

gedaan worden naar de ontwikkeling van een

van moeder. Een complex proces, dat niet altijd

Placentair Syndroom. De eerste resultaten worden

goed gaat. Hoge bloeddruk in de zwangerschap,

in het najaar verwacht in het Wilhelmina Kinder-

zwangerschapsvergiftiging, foetale groeivertraging

ziekenhuis in Utrecht. Het project is een samen-

en spontane vroeggeboorte zijn ernstige compli-

werking tussen het Geboortecentrum van het

caties in de zwangerschap en worden vaak mede

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht met

veroorzaakt door een slechte aanleg en/of ingroei

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

van de placenta in het eerste deel (drie maanden)

(RIVM) en wordt uitgevoerd door Dr. R de Heus,

van de zwangerschap. Waarom dit gebeurt is

Prof. Dr. A. Franx e.a. Divisie Vrouw en Baby, UMC

voor een groot deel nog helemaal niet duidelijk.

Utrecht.

Daarom is veel onderzoek nodig om de details van
dit complexe en mooie biologische mechanisme

Achtergrond onderzoek

verder te ontdekken. Want naast het vroeg kunnen

Hoofdonderzoeker Roel de Heus ligt het onder-

opsporen van de onjuiste aanleg van de placenta

zoek toe: ‘De zwangerschap is een prachtige

is het kunnen voorkomen van afwijkende groei

samenwerking tussen moeder en kind. De moeder

van de baby of het heel vroeg kunnen behandelen

moet al heel vroeg na de bevruchting een gast-

hiervan in de toekomst wellicht nog belangrijker.’

vrije omgeving creëren in de baarmoeder. Een

48 NATAAL.nl

Resultaten pilotstudie

hopelijk beter voorspellen hoe de zwangerschap

‘Het is belangrijk om vrouwen die risico lopen

zal verlopen waardoor we vroegtijdig zwangere

op deze zwangerschapscomplicaties vroeg te

vrouwen kunnen behandelen bij dreigende compli-

identificeren’, stelt De Heus. ‘We hebben in een

caties. Daarnaast zien we als belangrijke resultaat

pilotstudie bij ongeveer zestig vrouwen gekeken

dat we meer inzicht krijgen in de oorzaken van een

naar de combinatie van een vroegtijdige echo en

slechte ontwikkeling van de moederkoek,’ licht De

het bestuderen van eiwitten in het bloed om te on-

Heus toe.

derzoeken of dit de complicatie mogelijk kan voorspellen. Een deel van de vrouwen die groeivertra-

Fonds Gezond Geboren

ging, zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte

In Nederland worden elke dag 500 baby’s gebo-

kregen, bleken bij twaalf weken al aanwijzingen

ren. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond

Dr. Roel de Heus,

te hebben voor een slechtere aanleg van de moe-

geboren, maar het aantal voor wie die gezonde

Gynaecoloog Verloskunde,

derkoek. Dit is gemeten met gebruik van speciale

start niet geldt is nog steeds te hoog. Dagelijks

Universitair Medisch Centrum

echo Dopplertechnieken. Deze vrouwen bleken

overlijden bovendien drie à vier baby’s als gevolg

Utrecht

bovendien een andere verhouding van speciale

van groeivertraging, vroeggeboorte of aangeboren

eiwitten te hebben, die betrokken zijn bij de aanleg

afwijking. Het is onze ambitie om het aantal baby’s

van de moederkoek, in vergelijking met vrouwen

dat geen gezonde start heeft in 2030 met dertig

met een normale (gezonde) zwangerschap.’

procent te verminderen. Daarom heeft de voorzit-

Beeld: aangeleverd.

ter van het Fonds Gezond Geboren, Niek Exalto, in
Vervolgstudie VIPS

2014 de handen ineengeslagen met zijn collega Eric

De Heus: ‘De resultaten uit de pilotstudie zijn de

Steegers en het Fonds Gezond Geboren opgericht.

aanleiding om verder te onderzoeken of deze

Exalto: “Waar is dit fonds nou weer voor?” zijn vra-

eiwitten in het bloed van moeder te gebruiken zijn

gen die mij veel gesteld worden en waarover ik niet

om slechte zwangerschapsuitkomsten te voor-

verbaasd ben. Ik begin dan meestal uit te leggen

spellen. Daar is een grootschaliger onderzoek voor

dat babyfondsen al heel lang bestaan in andere lan-

nodig. In deze nieuwe VIPS-studie wordt daarom

den maar dat een vergelijkbaar fonds in Nederland

Niek Exalto

het bloed van 3.000 vrouwen bij twaalf weken on-

tot 2015 ontbrak. Zo is in America “March of Di-

Voorzitter Fonds Gezond

derzocht. Deze unieke materialen zijn verzameld in

mes”, onder het motto “A fighting chance for every

Geboren

de RESPECT-studie, welke zich richt op het voor-

baby”, al sinds 1954 als fonds een begrip en één

spellen van zwangerschapscomplicaties. Dankzij

van de meest succesvolle vrijwilligersorganisaties

de inspanningen en samenwerkingen met tal van

op het gebied van de gezondheidszorg. Nu de Ne-

verloskunde praktijken en ziekenhuizen in de regio

derlandse overheid in de afgelopen jaren fors heeft

Utrecht en Brabant heeft de RESPECT-studie al

bezuinigd op basaal en klinisch wetenschappelijk

veel mooie resultaten opgeleverd en biedt ons de

onderzoek is zo’n fonds in Nederland ook hard

mogelijkheid de VIPS studie te kunnen starten.

nodig’, legt Exalto uit. ‘Fonds Gezond Geboren is

‘Met de uitkomsten van de VIPS kunnen we

opgericht met steun van alle beroepsorganisaties.’

Beeld: aangeleverd.
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‘Het gaat om de meest kwetsbaren onder ons:

Difrax

nog niet geboren en pasgeboren baby’s. Ieder-

Toen CEO van Difrax en Zakenvrouw van het

een wil toch dat zij een goede start maken? Met

jaar 2016 Vivienne Van Eijkelenborg dit hoorde

het financieren van medisch wetenschappelijke

besloot zij zich in te zetten voor het Fonds Gezond

onderzoeksprojecten die gericht zijn op de periode

Geboren. Als Zakenvrouw van het jaar ontvang

vóór, tijdens en vlak na de geboorte willen we hen

je bij sommige gelegenheden speakersfees. Het

de kans bieden om een betere start te maken en

afgelopen jaar heeft Vivienne van Eijkelenborg

gezond op te groeien met minder kans op ziekten

haar verdiende speakersfees opgespaard en ze

later in het leven’, vervolgt Exalto. ‘De VIPS studie

overhandigde deze middels een cheque half mei

is hierbij van groot belang omdat we hiermee inzicht

aan de onderzoekers van de VIPS studie in het

krijgen in de oorzaken van het ontstaan van het

bijzijn van het Fonds Gezond Geboren. Difrax en

placentair syndroom. Het is bewezen dat bij een

Vivienne in eigen persoon staan voor happiness

dreigende vroeggeboorte een baby die een a twee

van babies en het belangrijkste daarbij is dat elke

weken langer in de baarmoeder zit of een a twee

baby een gezonde start verdient.

ons zwaarder ter wereld komt een exponentieel

www.fondsgezondgeboren.nl.

grotere kans heeft op een gezonde start en met een
significant kleinere kans op latere gezondheidsproblemen zoals hart- een vaatziekten.’

Figure 1. Voorbeeld van een 3D
echo bij 12 weken waarbij met
een speciale techniek gekeken
wordt naar de doorbloeding van
de baarmoeder en de moederkoek. Het getraceerde gebied is
de moederkoek en de rode gebieden geven de doorbloeding
weer. Met speciale software
kunnen de beelden geanalyseerd worden en de mate van
doorbloeding en het volume
van de moederkoek berekend
worden.
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INGEZONDEN STUK
BABYSTERFTE
RUBRIEK

Onderzoek naar de rouw na
3-4 jaar na perinatale sterfte en
de behoefte aan psychosociale
begeleiding van ouders

RUBRIEK

De dood van een baby rond de geboorte is één van de meest stressvolle gebeurtenissen
die een volwassene kan ervaren¹. Perinatale sterfte wordt geassocieerd met emotionele,
depressieve en andere psychische klachten². In 2014 omvatte de perinatale sterfte 1301
baby’s4.
Vanaf 1980 is er onderzoek gedaan naar de attitude

In een deel van de populatie maten we hoge levels

van zorgverleners, de aandacht voor het nemen van

van actieve rouw, moeite met coping en wanhoop

afscheid, het maken van herinneringen en de

(PGS-33), gecombineerd met hoge HADS-scores.

risico’s op verstoorde rouwreacties.

De correlatie tussen de vragenlijsten is hoog en

Onderzoekers:

Er is weinig onderzoek gedaan naar de interventies

significant, een hoge PGS-score levert een hoge

• Janine Doornenbal:

en de resultaten van de medisch maatschappelijk

score in de RVL en HADS op.

rouw- en verliesbegeleider,

werker (mmw) na perinatale sterfte.

Ouders beschrijven een luisterend oor, mogen

verpleegkundige consulent

praten, erkenning krijgen, balans op maken en

polikliniek Hartcentrum AMC

Het onderzoek

psycho-educatie, als waardevolle interventies van

en ervaringsdeskundige na de

In het kader van ons afstuderen tot rouw- en

de psychosociale begeleiding.

geboorte en het overlijden van

verliesbegeleider hebben we de mate van rouw,

zoon Jonas

angst en depressie drie tot vier jaar na perinatale

Vaders versus moeders

• Judith Derks:

sterfte onderzocht en welke psychosociale

Naarmate de baby langer heeft geleefd, neemt de

medisch maatschappelijk werk

begeleiding en interventies ouders ontvangen

PGS-score van vaders statistisch significant toe,

verloskunde AMC en rouw- en

hebben of adviseren.

terwijl die van moeders gelijk blijft. Sterft de baby

verliesbegeleider

We baseren ons onderzoek op de perinatale sterfte-

tijdens de zwangerschap of bij de geboorte, dan

database 2013-2014 van de afdeling Verloskunde

zijn PGS-scores van vaders gemiddeld lager dan

van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in

van moeders.

Amsterdam. Na selectie ontstond een onderzoekspopulatie van 44 moeders en 30 vaders.

Eén van meerling

Zij vulden de Rouwvragenlijst (RVL), Perinatal Grief

Na het overlijden van één van een meerling meten

Scale (PGS-33) en Hospital Anxiety and Depression

we bij ouders geen verschil in rouwbeleving in

Scale (HADS) in en een algemene vragenlijst

vergelijking met de ouders van een éénling.

(respons 53% (n=39)). Dertien ouders namen deel

Meerlingouders beschrijven angst dat ook de

aan een semigestructureerd interview.

andere baby zal overlijden, zij hebben veel zorgen
over de gezondheid van de baby tijdens de

Psychosociale begeleiding

maandenlange ziekenhuisopname. Ruimte voor

Drie tot vier jaar na perinatale sterfte maten we

rouw ontstaat vaak als de overlevende baby thuis

geen statisch significante verschil in rouwbeleving

is. In de psychosociale begeleiding is het van

tussen de ouders die wel of geen begeleiding

belang om af te stemmen aan de behoefte van

hebben gehad van mmw (of anders).

ouders. Waar de ene ouder ruimte miste voor het
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¹Flenady, et al. (2014). Meeting

overleden kind, miste de ander ruimte voor het

niet onderzocht hebben.

the needs of the parents after a

overlevende kind.

Uit ons onderzoek weten we dat de verschillen in
rouw tussen ouders het grootst is bij een IUVD en

stillbirth or neonatal death. Britisch
Journal of Obstetrics and Gynae-

Moment van overlijden

als de baby kort geleefd heeft na de geboorte.

cology, sep, 121 supll 4: 137-40.

Indien de baby overlijdt bij de geboorte is de

Heazell et al.³ claimen dat verschillen in het

doi: 10.1111/1471-0528.13009.

psychosociale begeleiding gericht op kennis

rouwproces tussen ouders leiden tot incongruent

maken en afscheid nemen van de baby. Bij een

verdriet, met risico op relatieproblemen.

²Burden, et al. (2016). From grief,

NICU opname leven ouders (31 in onze onder-

Wij pleiten dat ouders na perinatale sterfte

guilt pain and stigma to hope and

zoekspopulatie) tussen hoop en vrees, de

protocollair binnen twee weken na het overlijden

pride – a systematic review and

gesprekken gaan over kwaliteit van leven en het

een poliklinische afspraak hebben met de gynaeco-

meta-analysis of mixed-method

nemen van ingrijpende beslissingen. Ouders prijzen

loog gecombineerd met een kennismakingsgesprek

research of the psychosocial

de verpleegkundigen die met onverdeelde

met mmw. De inhoud van de begeleiding wordt

impact of stillbirth BMC Pregnancy

aandacht beschikbaar waren en voor de tastbare

afgestemd met de ouders, deze kan bestaan uit

and Childbirth, 16:9, DOI 10.1186/

en kostbare herinneringen zorgden.

een combinatie van emotionele- en praktische

s12884-016-0800-8.

Negen ouders beschrijven geen psychosociale

ondersteuning, psycho-educatie en het aanbieden

begeleiding ontvangen/ aangeboden te hebben

van tools.

³Heazell, et al. (2016. Stillbirths:

gekregen nadat de baby overleed op de NICU en

Wij geven de sterke aanbeveling om de PGS-33 en

economic and psychosocial

de moeder ontslagen was van de kraamafdeling.

de HADS in de psychosociale begeleiding in te
zetten, deze identificeren niet alleen ouders met

consequences. The Lancet, 387,
Conclusie en aanbeveling

risico op complexe rouw, maar maken ook de

Bij een kwart van de populatie maten we drie tot

rouwbeleving van de ouders inzichtelijk en

4

Rijksinstituut voor Volksgezond-

vier jaar na perinatale sterfte actieve rouw, moeite

meetbaar. n

heid en het Milieu. (2016). Sterfte

met coping en wanhoop gecombineerd met

rond de geboorte.

depressieve symptomen. De ouders die begelei-

Geraadpleegd op 5 november

ding hebben gehad beschrijven dat zij de begelei-

2016

ding nodig hadden om weer richting te kunnen

604–16.

geven aan hun leven na het overlijden van hun
baby. Ouders die geen begeleiding hebben

Meer informatie

ontvangen adviseren dat iedere ouder op zijn minst

Op www.nataal.nl vindt u aanvullende, gedetail-

één gesprek met een mmw moet hebben.

leerde uitkomsten van het onderzoek aan de

Wij adviseren om de psychosociale begeleiding te

hand van tabellen en figuren:

starten tijdens de opname. Uit de interviews blijkt

• Demografische en verlies gerelateerde

dat de zorgverleners die betrokken waren bij de
bevalling of overlijden een bijzondere plaats

• Ontvangen psychosociale begeleiding

toegekend krijgen door de ouders. Een beperking

• Verband tussen de levensduur van de baby

van ons onderzoek is dat het een kleine groep
betreft, waarbij we de tussenliggende life-events
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eigenschappen van de ouders

en de PGSscore van mannen en vrouwen.

RUBRIEK
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De Etos luiers zijn vernieuwd, niet alleen met een leuk design
maar vooral in kwaliteit. Dat is goed nieuws, want hiermee zijn
deze luiers een kwalitatief en serieus goedkoop alternatief voor
de A-merk luiers. Probeer het bijgevoegde sample uit!

de luchtdoorlatende
buitenkant voorkomt
irritatie van het huidje

makkelijk open en dicht met
de zachte klittebandsluiting

met navel
uitsparing

de elastische opstaande
randjes voorkomen
lekken langsde beentjes

vanaf

0.13
PER LUIER
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Sew in label

uitstekende pasvorm door
flexibele zachte beenelastiekjes
en stretchsluiting
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