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COVID-19 PANDEMIE

Problemen
Kansen; natuurlijk 
experiment

Afbeeldingen www.sxc.hu/, 

http://commons.wikimedia.org/wiki, 

http://nl.freeimages.com/, flickr.com 
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GEVOLGEN COVID-19

Kennis nog beperkt – maar neemt snel toe

Infectie lijkt niet ernstiger te verlopen onder zwangeren met 
COVID-19

Zwangerschapscomplicaties lijken niet vaker voor te komen, zoals 
preeclampsie, groeivertraging, spontane vroeggeboorte

Iets vaker keizersnede onder 37 weken voor verslechterde 
maternale situatie?

Zorg voor zwangeren met milde COVID klachten zoals 
gebruikelijk met hygiënemaatregelen

COVID niet gevonden in moedermelk 
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NETHOSS ONDERZOEK NEDERLAND – TOT 13/11/20

2218 zwangeren met bewezen 

COVID-19 infectie

1293 nu nog zwanger

167 vrouwen opgenomen 

- 81 opname ivm Covid

27 op IC of high care

1 maternale sterfte

2 iuvd’s

515 pasgeborenen – geen 

COVID-19 besmetting



DE WAAG STUDIE
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ONDERZOEKSVRAGEN

Wat zijn de ervaringen van vrouwen en 
partners en zorgverleners ten aanzien 
van de veranderingen in de organisatie 
van de geboortezorg tijdens de Covid-
19 pandemie?

Wat heeft vrouwen stress gegeven en 
wat heeft hen juist steun gegeven? 

Welke veranderingen in de organisatie 
van de geboortezorg vinden 
zorgverleners en andere stakeholders 
vooral onwenselijk? 

Welke innovaties bieden kansen voor 
duurzame verbeteringen in de 
geboortezorg?



VRAGENLIJSTONDERZOEK

Via social media

Vrouwen (1101)

Partners (20)

Kraamverzorgenden (247) 

1e lijns verloskundigen 
(364) 

2e lijns verloskundigen (75) 

(ass.) gynaecologen (56)

Vrouwen

+ Totaal veilig gevoeld tijdens: 

Zwangerschap (73%), bevalling (90%), bij 
kraamverzorgende (78%)

Verloskundigen/ gynaecologen

+ Beter nagedacht over medische noodzaak 
van diagnostiek en interventies (76%)

+ Vrouwen denken bewuster na over plaats 
bevalling

- Partner mocht niet mee (70%)

- Verloskundigen mochten niet warm 
overdragen en blijven



INTERVIEWS

Vrouwen (18+ …)

Partners (2 + …)

Zorgverleners 
geboortezorg (19)

Stakeholders (12)

Verloskundigen/ gynaecologen

+ Maatregelen waren proportioneel

+ Toename gebruik e-health positief 
ervaren

* Indruk dat meer vrouwen thuis bevielen

Vrouwen

+ Begrip voor maatregelen

- Partner minder betrokken 

* Telefoon/ video consulten wisselend 
ervaren



ASPIRE STUDY
ACHIEVING SAFE AND PERSONALISED
MATERNITY CARE IN RESPONSE TO EPIDEMICS

Mixed methods studie

Dataverzameling 
(uitkomsten, interviews, 
documentanalyse)

Data modeling, consensus 
bijeenkomst

Implementatie 
organisatiemodel voor 
geboortezorg tijdens en na 
pandemie

Vergelijking UK/NL

- Stakeholders

- Documentanalyse 
protocollen

- Babies born better
vragenlijst



DOCUMENTANALYSE PROTOCOLLEN

Hoe zijn protocollen 
gewijzigd gedurende de 
Corona pandemie?

Welke verschillen waren er 
tussen protocollen en tussen 
UK en Nederland?

KNOV: 13 maart zetten van 

spiralen uitgesteld; 6 april weer 

opgepakt vanwege vraag 

vrouwen en vermindering druk 

huisartsen en gynaecologen

KNOV: Als er geen medische 

indicatie is, dan niet naar het 

ziekenhuis. 

NHS: During the coronavirus 

pandemic, some maternity 

services may not be able to 

provide a homebirth service or 

the option to give birth in a 

midwifery-led unit. 



TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Daling in vroeggeboortes en stijging in iuvd’s?

Veranderingen in plaats bevalling – stijging 
thuisbevallingen?

Psychische effecten van COVID-19 op zwangeren – meer 
depressie en angst versus meer rust en geslaagde 
borstvoeding?



TOEKOMST ORGANISATIE GEBOORTEZORG



RAAD VOLKSGEZONDHEID & SAMENLEVING –
ADVIEZEN ACUTE ZORG

- Goed onderbouwde 
toegankelijkheidsnormen 
als prestatienorm

- Regionale belangen 
belangrijke rol bij besluiten 
over acute zorg – ROAZ, 
burgers betrekken

- Meer samenwerking door 
partijen in de acute 
zorgketen



GR ADVIES – 45-MINUTENNORM IN DE 
SPOEDZORG



GR ADVIES - VERVOLG

- Geen onderbouwing voor 
eenduidige tijdslimiet

- Reisafstand > 20 minuten 
hogere perinatale 
mortaliteit en morbiditeit 
vooral voor vrouwen in 
tweedelijn bij begin baring

- Reisafstand > 1 uur meer 
bevallingen buiten 
geboortecentrum of 
ziekenhuis



HOUTSKOOLSCHETS ACUTE ZORG
- wie heeft gereageerd?

- Acute zorg voorkomen, betere 
samenwerking medisch en sociaal 
domein

Preventie in de verloskunde niet genoemd: 
continuïteit van zorg, centering pregnancy/ 
parenting

- Integrale spoedposten

- 1 telefoonnummer voor niet 
levensbedreigende acute zorg

Voor verloskunde niet

- Meer acute zorg thuis
In italics reactie van afdeling Verloskundige 

Wetenschap, Amsterdam UMC



HOUTSKOOLSCHETS - VERLOSKUNDE

- bevallingen kunnen opeens acuut worden en 80% vindt plaats 
in het ziekenhuis; daarom keuze geboortecentrum of ziekenhuis

Acute zorg meestal niet levensbedreigend, start baring buiten ziekenhuis 
niet onveiliger

- onderzoeken: alle bevallingen in ziekenhuis met 24/7 OK en 
IC?

Voor- en nadelen van bevalling thuis en in ziekenhuis benoemen; laag 
risico vrouwen in ziekenhuis 3 keer vaker keizersnede

- alle hoogrisico bevallingen worden begeleid door een 
gynaecoloog

In ziekenhuis doen verloskundigen een groot deel van de bevallingen



ORGANISATIE VERANDEREN GEBOORTEZORG
– OM OVER NA TE DENKEN….

Geboortezorg voor vrouwen en hun partner

Loslaten aannames – 45 minuten norm niet heilig

Niet of/of maar en/en (ziekenhuis / thuis)

Kijken over grenzen van medisch en sociaal domein

Niet teveel en niet te weinig zorg en interventies

Denken vanuit en met zwangere en bevallen vrouwen en 
hun gezinnen



DANK VOOR DE AANDACHT
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