
 

Vragen plenair gedeelte online seminar geboortezorg 
Status/Miron Vierhout | Proscoop/JS Versiedatum: 10-12-2020 Pagina 1 van 2 
 

Dokter Klinkertweg 16 8025 BS Zwolle  055 505 86 10 www.proscoop.nl  info@proscoop.nl 
 

 

Online seminar geboortezorg 
Chatvragen plenair gedeelte  
 

Presentatie Fred Kremer 
Waar kan ik die zorgpaden voor kwetsbare zwangeren vinden?  
Deze zijn hier terug te vinden op de website van het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-
Nederland.    
 
Presentatie Fleurisca Korteweg 
In de berichtgeving over covid zorg zag je dat Duitsland meer 2'de lijn capaciteit heeft dan binnen 
Nederland. Zie je dat ook in de geboortezorg?  
Tijdens de Covid-19 tijd zijn binnen de verloskunde voor zover ik weet geen extra mensen buiten de 
normale verwijzingen naar de 2e lijn in Duitsland over geplaatst 
 
Wat is spoedzorg? 
Zorg die op korte termijn gegeven moet worden aan een zwangere, barende of kraamvrouw en/of 
haar kind die bedreigd zijn. Voor meer informatie verwijzen we je naar de wetenschappelijke 
vereniging/NVOG. 
 
Zijn er aanwijzingen dat langere afstanden door sluiten van ziekenhuizen tot calamiteiten hebben 
geleid? 
In Nederland waren in 2019 75 ziekenhuislocaties met een afdeling acute verloskunde die 24 uur per 
dag en 7 dagen per week open is. Daarvan hebben er 10 ziekenhuizen een obstetrische high care 
unit in combinatie met een neonatale intensive care unit (NICU). Bij verloskunde is in de literatuur 
geen consistentie in bevindingen naar de relatie tussen afstand/tijd tot het ziekenhuis en 
gezondheidsuitkomsten onder baby’s en moeders in het geval van een bevalling bij een voldragen 
zwangerschap (37 tot 41 weken zwangerschap). Studies die wel een relatie laten zien tussen tijd tot 
het ziekenhuis en gezondheidsuitkomst geven het volgende aan: het risico op een bevalling buiten 
een zorginstelling (en daarmee het risico op een ongunstige uitkomst voor moeder en kind) neemt 
toe als de reisafstand meer dan 60 minuten van het dichtstbijzijnde geboortecentrum of ziekenhuis 
is. Daarnaast is een reisafstand tussen huisadres en ziekenhuis van meer dan 20 minuten 
geassocieerd met hogere perinatale mortaliteit en morbiditeit, vooral voor vrouwen met een hoog 
risicozwangerschap bij het begin van de baring. Ook deze bevallingen starten vaak thuis. Voor zeer 
premature geboortes is het van meerwaarde om naar een perinatologisch centrum te rijden. Dit zijn 
zelden spoedindicaties. Het gaat meestal om reguliere verplaatsingen naar één van de 10 
perinatologische centra in Nederland 
 
Er is bij mijn (F. Korteweg) weten geen overzicht van calamiteiten in de noordelijke regio door 
langere afstanden door sluiten van ziekenhuizen. Wel is er bijv. binnen VSV’s wel eens gemeld dat de 
kwaliteit van zorg verminderd is door langere reisafstanden en dat cliëntervaringen ook minder 
positief zijn. 
  
Wanneer kunnen we de enquête verwachten? Heel goed om te inventariseren welke problemen er 
spelen. 
De lijsten worden in de tweede week van december via de VSV's uitgezet.  

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2020/09/Zorgpaden-zwangere-in-kwetsbare-situatie-Groningen-1.pdf
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Kunnen we de werkgroep ook zelf benaderen om problemen aan te kaarten? 
Ja de werkgroep kun je zelf ook benaderen. De werkgroep capaciteit kun je benaderen via Conny 
Vreugdenhil c.h.vreugdenhil@rug.nl 
  
80% heeft te maken met eerste en tweede lijn, maar hoeveel % van de verwijzingen is daadwerkelijk 
spoedzorg? 
80% van de vrouwen krijgt zorg in de zwangerschap, tijdens de bevalling en het kraambed in de 1e 
en 2e lijn en soms ook 3e lijn. Welk percentage precies daarvan spoed is, is niet bekend.   
 
Er vinden per jaar in Nederland ongeveer 4300 ambulanceritten plaats voor spoedeisende 
geboorte/gynaecologische zorg. Bij een laagrisico zwangerschap kan de bevalling zowel thuis 
plaatsvinden als in een geboortecentrum of poliklinisch, onder begeleiding van de verloskundige. 
Tijdens de bevalling kan blijken dat er toch sprake is van een hoog risico. Als de bevalling dan thuis of 
in een geboortecentrum was begonnen, moet de zwangere alsnog naar het ziekenhuis, al dan niet 
met spoed. De meeste verplaatsingen naar het ziekenhuis tijdens een bevalling bij begeleiding in 
zowel de eerste als de tweede lijn zijn geen spoed en gebeuren met de auto. Aanleidingen om met 
spoed naar een afdeling acute verloskunde te gaan zijn bijvoorbeeld signalen van zuurstofgebrek bij 
de foetus of overmatig bloedverlies bij de moeder. 
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