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VOORWOORD
Met de start in 1971 van de Gynaecologische
Verloskunde Registratie legde Oscar van Hemel in
Delft de fundamenten van wat later de Perinatale
Registratie zou heten. In 1982 kreeg dit regionale
initiatief landelijk navolging. Kort daarop, in 1985, volgden
de verloskundigen met hun eigen landelijke registratie.
De neonatologen/kinderartsen traden in 1992 in hun
voetspoor. Met wisselende initiatieven completeerden de
huisartsen het registratieproces in de perinatale keten.
De Perinatale Registratie was geboren. Op 26 oktober
2001 werd de Stichting Perinatale Registratie Nederland
(PRN) opgericht. In de Stichting PRN werken de vier
beroepsverenigingen samen die actief zijn in de perinatale
keten: KNOV, NVOG, NVK en LHV (www.perinatreg.nl).
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting
PRN wordt nu een trendboek uitgebracht: “10 jaar
Perinatale Registratie Nederland, de grote lijnen”. Dit
trendboek richt zich op de jaren 1999 – 2008. Het
bevat kerncijfers over moeders en pasgeborenen die
opgenomen zijn in de deelregistraties van de eerstelijns
verloskunde (LVR1), de tweedelijns verloskunde (LVR2)
en de kinderartsen (LNR). Deels zijn ook gegevens
opgenomen uit de deelregistratie van de verloskundig
actieve huisartsen (LVRh).
De LVR1-, LVR2- en LNR-deelregistraties zijn aan
elkaar gekoppeld, waarmee dubbeltellingen door
verwijzingen tussen de verschillende verloskundige lijnen
vermeden zijn. Hierdoor zijn tevens dubbeltellingen
door meerlinggeboorten en heropnames van kinderen
vermeden.
Evenals dat in de tot nog toe verschenen jaarboeken
“Perinatale Zorg in Nederland” het geval was, zijn ook
in dit trendboek tabellen opgenomen over de wijze
van conceptie, meerlingen, de start van de baring, het
globale verwijspatroon van de verloskundige naar de
gynaecoloog, en maternale sterfte. Deze laatste cijfers zijn
in samenwerking met de Commissie Maternale Sterfte van
de NVOG tot stand gekomen. Cijfers over morbiditeit
van moeder en kind, de organisatie van de

4

perinatale zorg en enkele trends, zoals van de perinatale
sterfte, pariteit, leeftijd van de bevallen vrouwen en
meerlingzwangerschappen treft u tevens in dit trendboek
aan.
De gepresenteerde gegevens zijn een belangrijke
bouwsteen voor het kwaliteitsbeleid binnen de perinatale
zorgketen en vormen een basis voor verder onderzoek,
alsmede voor de ontwikkeling van beleid. De registratie
en de daaruit voortvloeiende rapportages zijn dan
ook met steun van overheid en verzekeraars tot stand
gekomen.
We hopen dat het geboden overzicht over 10 jaar
Perinatale Registratie Nederland een stimulans zal zijn
voor het kwaliteitsbeleid van alle beroepsbeoefenaren
in de perinatale zorgketen en hen zo tevens een prikkel
levert om ook de komende tien jaar de registratie zo
optimaal en volledig mogelijk te blijven vullen.
Wij wensen we u veel leesplezier toe!
Utrecht, oktober 2011
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Perinatale
Registratie Nederland:
mw. L. van der Leeuw-Harmsen, voorzitter
mw. G.C. Rijninks-van Driel, verloskundige, secretaris
dhr. R.H.L. Morshuis, huisarts, penningmeester
dhr. prof. dr. J.M.M. van Lith, gynaecoloog, lid dagelijks bestuur
dhr. P.Tamminga, kinderarts neonatoloog, lid dagelijks bestuur

In gesprek met……….
Wie: Paul de Reu
Wat:Verloskundige en lid van de Privacy Commissie en
Deelnemersraad PRN
Waar: Boxtel
Betrokken bij PRN sinds: 2002
Paul, kun je iets vertellen over het werk in je eigen
praktijk?
In 1976 ben ik hier in Boxtel begonnen samen met een
collega, daarna met mijn vrouw Marga en de laatste jaren
met ons vijven.
Waarom heb je voor de verloskunde gekozen?
Bewust of toeval?
Bewust! Het vak heeft mij altijd geboeid.
Het was toen niet mogelijk om als man in Vlaanderen de
opleiding te volgen, dus ben ik naar Heerlen gegaan. Ik had
nog nooit gehoord van een thuisbevalling! Ik herinner mij
dat ik meteen mijn moeder gebeld heb met de mededeling
“ongelooflijk, het lijkt hier wel de Middeleeuwen, ze
bevallen hier nog thuis!” Gaandeweg heb ik het systeem
leren appreciëren en ervaren dat het eigenlijk het beste
systeem wereldwijd is. De thuisbevalling is geen doel van
het verloskundig beleid maar een logische consequentie
van het twee sporen beleid dat generaties lang is mee
geëvolueerd en geoptimaliseerd. Het is dan ook niet zo
verbazingwekkend dat deze handelwijze in meerdere
andere westerse landen zoals in Groot Brittanië, Canada
en de Verenigde staten zijn herintrede heeft gedaan.
In Quebec heb ik daar zelf mijn steentje toe bijgedragen
en met enige trots zeg ik soms wel dat ik, als allochtoon,
dit meest typische Nederlandse product geëxporteerd
heb naar Canada.
Heb je in de verloskunde belangrijke
ontwikkelingen meegemaakt?
De diagnostische mogelijkheden, met name de echoscopie
hebben het verloskundig beleid veranderd.
Voorheen bepaalde je het beleid op basis van voelen met
je handen en de kennis van de verloskunde van die tijd.

Met echo kon je ineens ín de buik kijken en zien hoe het
kind zich ontwikkelde. De techniek is zo snel gegaan,
dat het gebruik ervan zorgverleners en aanstaande ouders
voor ethische dilemma’s kan stellen.
Hoe heeft dat effect op jouw wijze van handelen?
In ‘84/’85 begonnen we met een preconceptie-advies
tijdens het revisie-spreekuur, 6 weken postpartum. Met
het oog op een volgende zwangerschap stimuleerden
we gezonder leven, minder roken, eventuele revaccinatie
tegen rode hond maar vooral het dringende advies
om liefst vroeg in de zwangerschap (rond de 8ste
zwangerschapsweek) het verloskundig spreekuur te
bezoeken.
Hoeveel zwangerschappen begeleid jij per jaar?
Tegenwoordig zo’n 300 à 350 per jaar voor onze hele
praktijk. Ik schat dat ik in mijn loopbaan zo’n 6000
bevallingen zelf deels of volledig begeleid heb.
Hoe denken zwangeren mee over de baring?
De communicatie en het geven van informatie over
zwangerschap, baring met name. voorbereiding op de
bevalling, omgaan met pijn en pijnbestrijding en het maken
van een geboorteplan dragen ertoe bij dat aanstaande
ouders beter voorbereid zijn.
Ook perinatale sterfte komt tegenwoordig vaker ter
sprake tijdens het spreekuur. De landelijke ophef over
Peristat I en Peristat II heeft me verbaasd. Eigenlijk
wisten wij al lang dat we relatief hoog zaten in de
perinatale sterfte en dat de thuisbevalling hier niet voor
verantwoordelijk was. Dat had ik al in een publicatie in
2000 aangetoond.
Het positieve is natuurlijk wel dat nu veel energie
gestoken wordt in het onderzoek naar oorzaken en
aanleiding van perinatale sterfte. Daarbij blijken alle bij de
verloskunde betrokken beroepsgroepen goed met elkaar
te kunnen samenwerken.
Anderzijds denk ik, vanuit mijn Belgische achtergrond,
dat verschillen in begeleiding zoals die er zijn tussen
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Vlaanderen en Nederland voor een deel oorzaak van
de verschillende uitkomsten in de beide landen kunnen
zijn. Zo heeft een Vlaamse vrouw het altijd over “mijn”
gynaecoloog. Een ‘eigen’ gynaecoloog in Nederland lijkt
iets uit een ver verleden. Ik zeg wel eens “Hoe groter de
maatschap, hoe kleiner de kans dat een gynaecoloog aan
je bed staat als je kind geboren wordt”. Dat is van invloed
op de kwaliteit van de zorg en misschien ook een beetje
op het resultaat. Bekendheid van de ‘eigen’ zorgverlener
met de patiënt is gereduceerd tot 1 of 2 spreekuren, de
rest moet in het dossier staan. Maar ook in de 1e lijn zien
wij dat de maatschappen steeds groter worden. Ik vraag
mij af of dat onze perinatale zorg wel altijd ten goede
komt.
Je bent zelf vorig jaar gepromoveerd op het beter
opsporen van groeivertraging. Kun je daar iets over
vertellen?
Al begin jaren 80 ben ik met routine echoscopisch
onderzoek bij laag risico zwangeren begonnen. Dat had
een positieve bijdrage aan het observeren van de groei.
Vijftien jaar later startte ik onderzoek naar perinatale
sterfte. Met het oog op preventie was ik toen vooral
geïnteresseerd in de vermijdbare perinatale sterfte.
Ik ontdekte bij een pilot, dat wanneer er sprake van
sterfte was, er vaak verminderde groei aan vooraf
ging. Middels echoscopie kan de groei in veel gevallen
beter geobserveerd worden dan middels palpatie. Één
van de conclusies van mijn onderzoek is dat het in
ieder geval zeer zinvol is om door verder onderzoek
de waarde van echoscopische biometrie in het derde
zwangerschapstrimester uit te diepen. Elk kind is er een!
Regionale en landelijke audits opzetten is geen
taak van PRN. Ook naar aanleiding van het LPAS
rapport is een Stichting PAN (Perinatale Audit
Nederland) in het leven geroepen. Kun je iets over
je betrokkenheid daarbij zeggen?
Nederland scoort misschien wel hoog op sterfte, maar
is wel het land dat erachter probeert te komen hoe dat
komt. Niet alleen de oorzaak van de sterfte achterhalen,
maar ook, hoe dat past in het zorgsysteem. In Nederland
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durven we kritisch naar elkaar en naar onszelf te kijken!
Hierin trekken de zorgverleners goed samen met elkaar
op, daar wordt gezamenlijk veel energie in gestoken.
De stichting PAN is de coördinator van het landelijk
onderzoek naar oorzaken en omstandigheden van
perinatale sterfte.
Als ik dit zo hoor denk ik dat jij een
voorstander bent van het registreren.
Heb je zicht op de items in de PRN dataset?
Ik vind het belangrijk dat er één systeem is voor alle
registraties. Ik ben ook een voorstander van het EPD, dat
is hierbij onmisbaar. Ik denk dat ook de pathologen in de
PRN horen. Ik heb een voorkeur voor de hele lijn van IVF
aan het begin tot en met de LNF (Landelijke Neonatale
Follow-up) bij 2, liefst 5 jaar, tot slot.
Welke onderwerpen zou je nog graag willen
onderzoeken?
Op de eerste plaats wil ik natuurlijk verder uitzoeken
hoe we de perinatale sterfte zo veel mogelijk kunnen
reduceren bij foetale groei stoornissen.
Zinvol is onderzoek naar de relatie van moederlijke
leeftijd op verloop zwangerschap, baring en perinatale
uitkomst of onderzoek naar aanpassing van het
verloskundig beleid bij de groep > 35 jaar.
Je denkt al vanaf het begin mee in onze Privacy
Commissie. Een advies dat gegevens niet verstrekt
mogen worden, is bindend. Nu werd onlangs in een
vergadering besloten waakzaam te zijn. Better safe
than sorry. Staat dat niet haaks op het belang van
veel onderzoek?
Dat hoeft niet, integendeel zelfs. Zo wordt de neutraliteit
van onderzoek bevorderd en dat is een conditio sine
qua non voor het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek. De privacycommissie waakt er over dat
onderzoek verricht kan worden met data uit de PRN.
Als zorgverleners de garantie hebben dat met hun data
zorgvuldig wordt omgegaan, zullen zij onbevreesd deze
data correct blijven aanleveren.

Kwaliteitsverbetering is een van de
speerpunten van het nieuwe zorgstelsel.
Wat zie je als effectieve instrumenten?
Natuurlijk moeten we kwaliteit hooghouden en dat
aantonen. Maar dat gaat tegenwoordig erg ver en kost
enorm veel tijd en geld. Met grotere maatschappen
is al veel meer tijd nodig voor overleg.Verbeteren en
controleren van kwaliteit impliceert vergaderen en
rapporteren. We zitten niet te wachten op meer extra
administratieve taken. Daarnaast vind ik controle van
kwaliteit bij beroepsvereniging en Inspectie horen, niet bij
de zorgverzekeraars.
Hoe worden de PRN-VOKS1 spiegelrapportages in
jullie praktijk gebruikt?
Daar kijken we met elkaar echt heel secuur naar. We
willen weten waarom we op een bepaalde plek uitkomen
en wat we kunnen verbeteren. Daarnaast geeft de VOKS
ook gezondheidsinformatie over onze eigen populatie.
Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg?
In de afgelopen 30 jaar zijn er cruciale veranderingen
geweest. In de eerste plaats in de instelling van de
cliënt. Zwangerschappen zijn meer gepland, de kinderen
komen later en er zijn andere eisen. Ook de samenleving
is veranderd: meer ziekenhuisbevallingen, meer
pijnstilling, grotere afstand naar het ziekenhuis, terwijl de
infrastructuur erbarmelijk is om snel korte afstanden te
overbruggen.
We raken overgeorganiseerd.Vroeger als je belde kreeg
je de gynaecoloog direct aan de lijn. Tegenwoordig krijg
je de portier, de verpleegkundige, arts-assistent, 2e lijns
verloskundige maar de verantwoordelijke gynaecoloog
krijg je vrijwel niet te spreken. Ontschotten is prima
maar dan zowel trans- als intramuraal. In mijn visie is
ontschotten op de eerste plaats eens goed kijken wat wij
als zorgverleners voor elkaar kunnen betekenen en hoe
wij elkaar in de zorg goed kunnen aanvullen.

Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Als marktwerking het doel is, is het een vloek.
Wat is leuk aan je werk als verloskundige?
Ik zou niet weten wat er níét leuk aan is. Als ik straks met
pensioen ga, zal ik de mensen héél erg gaan missen, zeker
nu ik al twee generaties gedaan heb!
Je bent vorig jaar opa geworden. Heb je de gang
door de perinatologie van je schoondochter
gevolgd?
Als opa heb ik me bewust afzijdig gehouden. Marga en
ikzelf hebben wel de prenatale zorg op ons genomen
maar niet de bevalling gedaan. Wij hebben er lekker van
genoten, meer dan ik me had voorgesteld. Heus, alle
clichés over het ‘opa en oma zijn’ kloppen!
Is er nog iets wat je kwijt wilt?
Mijn grootste hobby, mijn vak, raak ik kwijt na mijn
pensioen. Trots, maar vooral ook erg dankbaar ben ik, dat
ik nooit zelf een peripartale sterfte heb meegemaakt.
Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de
verloskunde. In Parijs vond ik, een aantal jaren geleden, het
boek van François Mauriceau uit 1738 “Observations sur
la Grosesse et l’Accouchement”. Een absolute aanrader!
Ik denk er over om dat boek nog eens te vertalen in het
Nederlands. Héél interessant. Achterhaald? Nee hoor,
alleen de techniek. De benadering, het geduld, de manier
van aanpak, het luisteren naar mensen, dus respectvolle
begeleiding en ondersteuning van zwangeren, zijn van alle
tijden.
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WOORD VAN DANK
De jaarboeken, dit trendboek én de Perinatale Registratie
konden slechts met inzet van velen tot stand gebracht
worden.
Veel dank is verschuldigd aan alle geregistreerde vrouwen,
van wie de gegevens mochten worden vastgelegd en aan
alle beroepsbeoefenaren die door hun vrijwillige inzet de
Perinatale Registratie opgebouwd hebben.
Een woord van dank gaat naar allen, die in de afgelopen
10 jaren betrokken waren bij de Stichting Perinatale
Registratie Nederland. Dank zowel aan de leden van de
Raad van Advies, Bestuur, Registratie Commissie, Taskforce,
Wetenschappelijke Commissie, Privacy Commissie,
Werkgroep Dataset, Werkgroep Referentiecurven,
Redactiecommissie, Deelnemersraad en Bureau, als aan
overige betrokkenen, bij de beroepsverenigingen KNOV,
LHV, VVAH, NVOG en NVK, bij het Ministerie van VWS,
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars
Nederland en College voor zorgverzekeringen, bij
universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals CBS,
RIVM en TNO, bij SIG, Prismant, Tieto en andere ICTleveranciers:
mw. C.C. Alberda, mw. A. Annegarn, mw. M.P. AmelinkVerburg, dhr. P. Anderson, mw. J.J.H. Bakker, dhr. dr. A.J.
de Beaufort, mw. L.G.B.M. van der Bie, dhr. J.H. Blaauw,
dhr. J.F. van der Blij, dhr. drs. P.S.B. Boom, dhr. dr. P.X.J.M.
Bouckaert, mw. C. de Boer, dhr. prof. dr. G.J. Bonsel, dhr.
prof. dr. R. Brand, dhr. H.G.F. Brouwer, dhr. dr. H.A.A.
Brouwers, dhr. prof. dr. H.W. Bruinse, mw. dr. J. Dijs-Elsinga,
dhr. R. van Doorn, mw. J.C. Droog, mw. drs. J.M.C.E. van
Duren, dhr. dr. P. H.C. Eilers, mw. M.J.A. van Eijndhoven,
mw. dr. P.M. Elferink-Stinkens, mw. dr. M. Eskes, dhr. dr. W.P.F.
Fetter, dhr. M. Fidler, dhr. dr. A. Franx, dhr. R. Gardenbroek,
mw. Th. de Geus, mw. drs. Ing. H. Giesbers, mw. drs. A.
Goossen-Baremans, dhr. dr. W.T.F. Goossen, mw.J. Zocchi,
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mw. B. Groenendijk-Grotendorst, dhr. drs. H.B. Haveman,
dhr. dr. O. van Hemel, mw. M.H.B. Heres, dhr. dr. M.
Heringa, dhr. dr. A.F.J. van Heijst, mw. drs. M.P. Hink, mw.
E. Ten Hoor, mw. L. Houweling, mw. A.M. van Huis, mw.
dr.ir. C.W.P.M. Hukkelhoven, mw. S. Jans, mw. dr. C.L.D. de
Jong, dhr. mr. D. de Jong, dhr. C.C. Kieffer, dhr. dr. M.J.K.
de Kleine, dhr. dr. R.F. Kornelisse, dhr. J.W. Kruithof, dhr. L.
van Kuijk, mw. M.P. van der Kwast, mw. L. van der LeeuwHarmsen, dhr. drs. H.H.W. van der Linden, dhr. dr. R.A. van
Lingen, dhr. prof. dr. J.M.M. van Lith, dhr. dr. A.J. van Loon,
dhr. prof.dr. F.K. Lotgering, mw. L. Martijn, dhr. J. McDonnell
MSc, mw. dr. N. Méray, dhr. prof. dr J.M.W.M. Merkus, mw.
C. Messchendorp, mw. dr. E. de Miranda, dhr. R. Mooij, dhr.
R.H.L.Morshuis, dhr. T. de Neef, dhr. J. van Nielen, dhr. prof.
dr. J.G. Nijhuis, dhr. prof. dr. S.G. Oei, mw. drs. P. Offerhaus,
mw. H. Paans, mw. dr. M.G.van Pampus, mw. E. Peeters,
dhr. G.J. van der Plaat, mw. ing. R. Plukker, mw. S. Pomp,
dhr. prof. J.A.M. van der Post, mw. T. Priems , mw. dr. A.C.J.
Ravelli, dhr. dr. J.B. Reitsma, mw. L. Rentes, dhr. dr. P.A.O.M.
de Reu, mw. dr. A.E.M. Roosen, mw. N. de Rooij, mw. G.
Rijninks-van Driel, dhr. dr. S.A. Scherjon, mw. drs. A.M.
Schiere, dhr. dr. J.Th.M. van der Schoot, dhr. J.W. Schouten,
dhr. G. Schut, mw. dr. J. Schutte, dhr. E. Sietsma, dhr. H.
Slaats, mw. T. Slagter- Roukema, dhr. T. Sloot, dhr. dr. E.A.P.
Steegers, dhr. R. Swarts, dhr. P. Tamminga, dhr. R.F.H.M.
Tummers, mw. dr. M Tromp, dhr. M. Tromp, dhr. prof.dr.
G.H.A.Visser,dhr. dr. J.A.Vogelaar, mw. M.J.H.VerdonkWesenbeek, dhr. R.Vink, dhr. A. de Vries, mw. A.J.M.
Waelput, dhr. dr. F.J. Walther, mw. M. van Weissenbruch,
mw. dr. D.E. Wijnberger, dhr. G.A. de Winter, dhr. dr. J.M.
Wit, dhr. B. Zielman, mw. J. Zocchi.

In gesprek met……….
Wie: Jan Kruithof en Marleen Kruithof
Wat:Verloskundig actieve huisartsen. Jan is lid van het
Bestuur van de PRN
Waar: Noordeloos
Betrokken bij PRN sinds: Jan sinds 2004, Marleen
kijkt mee bij het samenstellen van de items voor de
huisartsenwebapplicatie
Beiden registreren sinds: opnieuw, sinds medio 2004
Jan, je hebt ooit gekozen voor de huisartsen-zorg
in combinatie met verloskunde en
apotheekhouden? Bewust of toeval?
Dat is bewust. Bij een integrale visie op huisartsenzorg
hoort verloskunde erbij, evenals de farmacie. Bovendien
werkte die combinatie toen en nu nog altijd op het
platteland optimaal.
Marleen, hoe ben jij tot je keuze voor huisarts gekomen? Waarom ook verloskundig actief?
Ik ben medicijnen gaan studeren omdat dat me heel
erg boeide. Dat had eigenlijk niets met Jan te maken.
Natuurlijk had ik in mijn jeugd wel een aardig plaatje
gekregen over hoe het werkte in de huisartsenpraktijk.
Ook al werden er aan de keukentafel geen inhoudelijke
dokterszaken besproken, toch kreeg ik er wel iets van
mee als er ergens iets aan de hand was. Ik was ook al
vroeg vaardig met het beantwoorden van de telefoontjes
en het oppiepen van “de dokter”.Verloskunde en
gynaecologie hadden mijn speciale belangstelling, maar
tijdens mijn hele studie vond ik niets, wat mij leuker leek,
dan het vak van huisarts. Toen ik uiteindelijk in de praktijk
bij Jan kwam, wilde ik absoluut verloskundig actief blijven.
Dat maakt het vak meer compleet. Of ik dat tot mijn
pensioen erbij kan houden, betwijfel ik. Als Jan vertrekt,
zal ik niet makkelijk collega’s vinden, die ook voor de
verloskunde kunnen waarnemen.

Kunnen jullie iets vertellen over het samenwerken
in jullie huisartsenpraktijk?
Jan?
We zijn nu al zo’n 7 jaar collega’s. Tijdens haar
opleiding heeft Marleen een periode als artsassistent waargenomen. Dat beviel heel goed. Na haar
huisartsenopleiding werd ze hier Hidha (huisarts in dienst
van andere huisarts), maar sinds een aantal jaren zijn we
maten.
Marleen?
Dat bevalt heel goed. Op enig moment heeft Jan zijn
naambordje van de praktijk gehaald en vervangen door
een met ons beider naam. Dat voelt toch heel anders.
Ook al waren we al gelijkwaardige maten, dat bordje
onderstreepte het. Ik ben mede-maat! Jan heeft natuurlijk
35 jaar historisch besef in deze praktijk, maar het
merendeel van de patiënten maakt het echt niet uit wie ze
voor zich krijgen.
Jan: Sommigen hebben een voorkeur voor een vrouw en
kiezen dan voor Marleen.
Hebben jullie nog meer huisartsen werkzaam in
jullie praktijk?
Is die ook verloskundig actief? Was dat een
voorwaarde?
Nee, we doen de praktijk echt met ons tweeën. Wel
hebben we sinds 4 of 5 jaar een samenwerkingsverband
met een verloskundige, die praktijk houdt in de locaties
van de met verloskunde gestopte huisartsen in de regio
Gorinchem.
Hebben jullie belangrijke ontwikkelingen
meegemaakt op het gebied van huisartsenzorg
en verloskunde?
Jan?
Ja, dankzij heldere verloskundige richtlijnen gaat
tegenwoordig 50% van de bevallingen naar de 2e
lijn. Er is steeds meer aandacht voor een goede
risicoselectie. Het is erg belangrijk met de hele keten
risico’s op te sporen. Al jaren is er een goed lopend
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structureel regionaal perinataal overleg en sinds kort
een regionale auditbespreking. Dat is alleen maar goed.
Qua verloskundig handelen was het vroeger gebruikelijk
eerder in te leiden met vaginale crèmes, of de vliezen te
breken. Dat doen we allemaal niet meer, de risicoselectie
is tegenwoordig veel strenger.
Marleen: Dat is ook goed!
Hoeveel zwangerschappen begeleiden jullie per
jaar?
Toch al gauw 30 per jaar.

Hoe denken zwangeren mee over de baring?
Marleen: Ik bespreek vooraf allerlei zaken die zich bij de
bevalling kunnen voordoen. Dan kunnen vrouwen ook
hun voorkeuren uitspreken. Niemand vraagt eigenlijk
ooit om bijvoorbeeld een baarkruk, baarschelp, of een
onderwaterbevalling of zoiets. In sommige praktijken
wordt een baringsplan opgesteld. Natuurlijk vind ik het
belangrijk om de wensen van de zwangere te kennen
en haar op de hoogte te stellen van wat ik kan bieden.
Toch weet ik uit eigen ervaring dat veel van wat je
vooraf bedenkt uiteindelijk niet uitkomt. Dat leg ik ook
wel uit. Ik spreek af, ”we zien wel hoe het gaat.” Het
allerbelangrijkste is dat ze wanneer het moment daar is,
ook echt op me kunnen rekenen.
Jan: niemand heeft mij ooit gevraagd om een baarkruk, in
de praktijk belanden ze altijd gewoon op bed. Dit is een
hele nuchtere regio, geen flauwekul!
Marleen: ook bijzonder is dat er maar heel weinig vrouwen
in onze praktijk kiezen voor prenatale screening. Dat is
niet eens alleen vanwege een religieuze achtergrond, maar
algemeen heerst hier de opvatting, dat het kind hoe dan
ook gewoon geaccepteerd wordt. Als ze toch niet willen
ingrijpen, vinden ze een screening niet nodig. Een echo en
seo willen de meesten wel, hoor. Gek eigenlijk, bij een
hielprik willen soms juist diegenen die zelf drager zijn
van een erfelijke ziekte, aantoonbaar met de hielprik, de
uitslag niet weten of niet meewerken.
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Wat is het nut van registratie voor de verloskundig
actieve huisartsen?
Jan: het is belangrijk dat we de Nederlandse cijfers op
orde krijgen, bijvoorbeeld voor benchmarking. Met je
eigen cijfers kijken naar landelijke cijfers is een belangrijke
manier om de kwaliteit te verbeteren.
Marleen: ik vind het juist goed internationaal te kunnen
vergelijken. De Nederlandse verloskunde is al een tijd
in opspraak. Al die negatieve publiciteit vind ik lastig.
Vanmorgen hoorde ik weer dat thuisbevallen veel te
gevaarlijk is en dat er daarom extra verloskamers in de
ziekenhuizen gebouwd gaan worden. Ik zou zo graag eens
aangetoond zien wat daar van waar is; waar die hogere
perinatale sterfte nu precies door verklaard kan worden.
Hoe werkt dat registreren in jullie praktijk?
Eerst vulden we handmatig de huisartsenregistratieformulieren in. Tegenwoordig via de PRN-website. Degene
die de zorg geleverd heeft, vult het dan in.
Zijn jullie voorstanders van dossiervorming of
registratie?
Van allebei. Dossiervorming is de basis van een goede
registratie!
Wat is het nut van wetenschappelijk onderzoek?
Marleen: vooral het weten wat er aan de hand is. Wat ik
net zei, die thuisbevallingdiscussie en de media, die over
de babysterfte valt; ik weet niet goed wat ervan waar is.
Jan: de focus op babysterfte lijkt een politieke keuze, een
waanidee. Nieuwe maatregelen worden gelanceerd zonder
dat er evidence is dat het effect zal hebben. Politiek is
emotie, wetenschap is ratio. In de verloskunde heb ik daar
geen last van, wel in de huisartsengeneeskunde. Politiek
reageert vooral snel op geruchten.
Marleen: ook lijkt het steeds of iedereen zijn eigen terrein
verdedigt. Je proeft erg, dat dit wordt uitgevochten in
de kranten. Dat is zo zonde: goed wetenschappelijk
onderzoek kan een genuanceerdere kijk geven op allerlei
zaken. Ik heb wel eens last van de beeldvorming. Als het
de zwangere niet is, dan hoor ik soms de partner vragen
of het veilig is om thuis te bevallen.

Jan: ik ken die discussie niet uit onze praktijk. We hebben
gelukkig ook nog nooit te maken gehad met babysterfte
tijdens de partus. Zoals ik zei: we hebben een nuchtere
populatie en gelukkig veel vertrouwen.

Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Jan: het werkt kwaliteitsverbetering in de hand, maar alles
wordt voor allemaal veel duurder.
Marleen: ik geloof niets van die kwaliteitsverbetering!

Zijn er onderwerpen die jullie nog graag
zouden willen laten onderzoeken?
Jan: obesitas, drugs- en alcoholverslavingen bij de
zwangeren?
Marleen: ja en bijvoorbeeld iets simpels als spruw:
incidentie en effectiviteit van de behandeling.
Jan: Bij de consultatiebureau’s en kraamverzorgsters lijkt
een toegenomen behandellust. De farmacie schept de
vraag… en dokters willen graag helpen.
Marleen: Een afwachtend beleid wordt niet meer
geapprecieerd. Het lijkt mij prettig het behandelbeleid of
afwachtend beleid ondersteund te weten met de uitkomst
van een wetenschappelijk onderzoek.

Jan, je bent dus al een aantal keren opa. Heeft
dit nieuwe inzichten over de perinatale zorg
opgeleverd?
Nou nee, het ging zo vlotjes allemaal. Heel bijzonder.

Wat zien jullie als effectieve instrumenten voor
kwaliteitsverbetering?
Jan: goed vastgestelde protocollen, waaraan alle
zorgverleners zich houden! Het is heel belangrijk dat
alle medisch handelen vergelijkbaar is en toegepast
wordt volgens een met elkaar vastgestelde standaard.
De huisartsen hebben daarin altijd al vooropgelopen.
Uniformiteit is het sleutelwoord.
Marleen: in de verloskunde lijkt het wel of alle regio’s
eigen regels en protocollen afspreken. Het zou goed zijn
als de VVAH de protocollen naast die van de KNOV, die
goed en uitgebreid zijn, zou leggen. Ik geloof trouwens, dat
dit al gebeurt.

Marleen, heeft jouw zwangerschap en
bevalling nieuwe inzichten opgeleverd?
Mijn eerste kind kreeg ik in Rotterdam, onder begeleiding
van een verloskundige. Bij de tweede waren wij verhuisd
naar Noordeloos. Die bevalling werd begeleid door een
collega verloskundig actieve huisarts en de laatste, die
heeft Jan gedaan en dat voelde heel vanzelfsprekend.
Wat is leuk aan jullie werk als huisarts/
verloskundig actieve huisarts?
Marleen: assisteren bij een bevalling levert een leuk
contact met je patiënt voor de rest van je loopbaan. Op
het allerbelangrijkste moment in iemands leven aanwezig
te mogen zijn is een wereldervaring!

Jaarlijks krijgen jullie van PRN een eigen
bescheiden rapportage. Hoe wordt deze in jullie
praktijk gebruikt?
Jan: wat je zegt, nog erg bescheiden. We kijken er wel naar,
maar het is nog geen belangrijk instrument. Straks met de
webapplicatie is ook het aantal items veel uitgebreider, dat
levert vast een veel bruikbaarder rapport.

11

12

HOOFDSTUK 1

Perinatale Registratie Nederland

13

Perinatale Registratie Nederland
Sinds 1971
Tien jaar Perinatale Registratie Nederland is niet hetzelfde
als tien jaar perinatale registratie in Nederland. Al in 1971
werden de eerste perinatale gegevens voor registratiedoeleinden vastgelegd. Onder de naam Gynaecologische
Verloskunde Registratie (GVR) werden dat jaar gegevens
van een aantal ziekenhuizen gebundeld. Gestart in
Delft bleef het enige tijd een regionaal initiatief, waar
een vijftiental praktijken aan meededen. In 1982 vond
landelijke uitrol plaats. Gynaecologen maatschappen
legden vanaf dat jaar hun obstetrische gegevens vast in de
Landelijke Verloskunde Registratie tweede lijn (LVR2). Ook in
de eerstelijns verloskunde werden in die periode landelijk
registratie-activiteiten ontplooid. In 1985 ging zowel de
Landelijke Verloskunde Registratie eerste lijn (LVR1) van
start, als de Landelijke Verloskunde Registratie – huisartsen
(LVR-h). De kinderartsen/neonatologen volgden – op
basis van eerdere pilots – in 1992. Met de start van de
Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) waren er zo
aan het einde van de vorige eeuw in Nederland vier
landelijke registraties waarin zorgverlening rondom de
geboorte wordt vastgelegd: LVR1 (verloskundigen), LVR-h
(verloskundig actieve huisartsen), LVR2 (gynaecologen)
en LNR (kinderartsen en neonatologen). De registraties
waren ondergebracht bij SIG Informatiecentrum voor de
Gezondheidszorg (later SIG Zorginformatie en – na een
fusie – Prismant geheten).Vanaf het registratiejaar 1999
zijn de vier deelregistraties LVR1, LVR-h, LVR2 en LNR
samengevoegd tot de Perinatale Registratie.

Gebruik in de eerste jaren
Gegevens vastleggen was en is geen doel op zich. Reeds
vanaf de beginjaren werden de vastgelegde gegevens
gebruikt voor praktijkanalyses, jaarrapportages en
specifieke publicaties. De rapportages werden de eerste
decennia veelal verzorgd door SIG Informatiecentrum voor
de Gezondheidszorg in samenwerking met de perinatale
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zorgverleners. In overzichtspublicaties werden gegevens van
de LVR1 en de LVR2 naast elkaar gepresenteerd. In 1996
werd door SIG de “Grote Lijnen 1989 - 1993” uitgebracht,
in 2005 – samen met PRN – de “Grote Lijnen 1995 - 1999”.

Om het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met
gegevens uit de perinatale deelregistraties te stimuleren is
in 1989 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen
SIG en de stichting Perinatale Epidemiologie Nederland
(PEN). PEN werd ondergebracht bij het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg: NIPG-TNO
te Leiden (later TNO Kwaliteit van Leven en inmiddels
TNO Child Health geheten). Doelstelling was het initiëren,
coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de perinatale epidemiologie. In het
bestuur van de stichting hadden vertegenwoordigers
zitting van drie wetenschappelijke beroepsverenigingen in
de perinatale keten: de NVOG van de gynaecologen, de –
toen nog niet Koninklijke – NOV van de verloskundigen
en de NVK van de kinderartsen/neonatologen. In de
samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd dat de
stichting PEN de beschikking kreeg over de vastgelegde
perinatale gegevens voor wetenschappelijke bewerking.
Tevens gaf de stichting PEN adviezen aan gebruikers die
zelf onderzoek wilden doen met de landelijke data. De
oprichting van PEN was een uiting van de groeiende
samenwerking tussen de verschillende groepen perinatale
zorgverleners op het terrein van registratie en onderzoek.
De stichting PEN draaide naast de betrokkenheid van
de beroepsverenigingen op de inzet van NIPG-TNO. De
basisregistratie werd uit de premiegelden betaald.Voor
gebruik was geen financiering.

Stichting Perinatale Registratie Nederland
Begin 21ste eeuw slaagden de KNOV, NVK en
NVOG er in – inmiddels uitgebreid met de LHV,
de beroepsvereniging van de huisartsen – subsidie
te verwerven voor een doorstart in registratie en
onderzoek in de perinatale zorgketen. Het Ministerie
van VWS was bereid financiële middelen beschikbaar te
stellen voor verbetering van het gebruik en het opzetten
van één landelijke databank. Eind 2001 werd hiertoe door
de KNOV, LHV, NVK en NVOG de Stichting Perinatale
Registratie Nederland (PRN) opgericht. In deze stichting
bundelden de perinatale beroepsverenigingen hun
registratie-activiteiten.
De missie van de Perinatale Registratie is een gezamenlijke
missie van de vier perinatale beroepsgroepen. De
Registratie richt zich op de verbetering van de kwaliteit
van de perinatale (keten)zorg. Het geeft hiertoe feedback aan de beroepsbeoefenaren, produceert standaardoverzichten en stimuleert en entameert wetenschappelijk
onderzoek. Afgeleid hiervan bevordert de Perinatale
Registratie de informatie-overdracht in de perinatale
keten, zowel naar inhoud als techniek.

De stichting stelt zich met uitsluiting van
winstoogmerk ten doel:
a. de verzameling, verwerking en de distributie van
perinatale zorggegevens, vast te leggen in één
of meerdere registraties, met het oog op de
bevordering van organisatie en kostenbeheersing
van de gezondheidszorg, alsmede de bewaking
en verhoging van de kwaliteit van handelen
in de gezondheidszorg ten behoeve van
wetenschappelijke doeleinden, waarbij honderd
procent (100%) deelname wordt nagestreefd van
alle relevante zorgaanbieders;
b. het stimuleren, initiëren, coördineren en het,
zelfstandig of door derden, doen uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van

perinatale epidemiologie; en
c. het faciliteren van de onderlinge communicatie
tussen en de informatieverzorging over de directe
zorgverlening en de vastlegging van gegevens
met betrekking tot cliënten ten behoeve van
aangesloten zorgaanbieders; en
d. het ter beschikking (doen) stellen
van infrastructuur, programmatuur en
gebruiksbegeleiding aan perinatale zorgaanbieders
ter bevordering van hetgeen bepaald in sub a, b en
c; en
e. het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande
bevorderlijk is, een en ander ten behoeve van het
(doen) uitvoeren van nationaal en internationaal
vergelijkingsonderzoek, alsmede ter publicatie
in nationale en internationale publicatiemedia,
waaronder bladen, tijdschriften, websites en/of
andere algemeen toegankelijke informatiekanalen.
(Statuten PRN januari 2011)

Mede dankzij de subsidie van het Ministerie was PRN in
staat een eigen uitvoeringsorganisatie op te zetten en zo
de zich ten doel gestelde taken met succes uit te voeren.
Onder een Bestuur functioneren diverse Commissies en
Werkgroepen, alle bestaand uit vertegenwoordigers van
de vier beroepsgroepen. Een Bureau ondersteunt het
geheel en voert de verschillende werkzaamheden uit. De
Stichting PRN is de verantwoordelijke voor de Perinatale
Registratie, de bewerker was in eerste instantie Prismant,
later werd dit – toen Prismant dit type werkzaamheden
niet meer tot haar takenpakket wilde rekenen – Tieto.
Zoals eerder aangegeven bestaat de Perinatale Registratie
uit vier deelregistraties: LVR1, LVR-h, LVR2 en LNR.Vanaf
registratiejaar 2008 zijn de deelregistraties ondergebracht
in één gezamenlijke databank.

Deelregistraties
In de Landelijke Verloskunde Registratie eerste lijn (LVR1)
worden door verloskundigen alle zwangerschappen
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kleine 500 huisartspraktijken de door hen verleende
zorg geregistreerd binnen de LVR-h. Tussen 2000 en
2006 werden de gegevens van de verloskundige actieve
huisartsen tijdelijk niet meer geregistreerd in een –
landelijke – LVR-h. In aansluiting op een succesvolle pilot
is vervolgens opnieuw een landelijke uitrol gestart. Op dit
moment leveren een kleine 50 praktijken van verloskundig
actieve huisartsen hun gegevens over zwangerschap en
bevalling aan de Perinatale Registratie aan, met een totaal
van ongeveer 1250 zorggevallen. Het streven is over 2012
nagenoeg landelijke dekking bereikt te hebben. LVR-hgegevens zijn nog niet opgenomen in het gekoppelde
PRN-bestand.
In de Landelijke Verloskunde Registratie tweede lijn (LVR2)
worden per maatschap van gynaecologen alle bevallingen
na een zwangerschapsduur van minimaal zestien weken
geregistreerd. In tegenstelling tot de LVR1 registratie
bevat de LVR2 registratie altijd een bevalling en wordt
na de bevalling het record afgesloten. De omvang van
de LVR2 registratie betreft een kleine 100 gynaecologen
maatschappen met een totaal van ongeveer 115.000 tot

geregistreerd vanaf het eerste consult tot het moment
dat de zwangere vrouw niet meer onder de zorg van
de betreffende verloskundige valt. In de praktijk is dit
vaak zeven dagen post partum. De omvang van de LVR1
registratie betreft een kleine 500 verloskundigenpraktijken
met een totaal van ongeveer 150.000 tot 175.000
zorggevallen (figuur 1.1). In de LVR1 wordt zowel volledige
zorg (zwangerschap, baring en kraambed) geregistreerd,
alsmede partiële zorg (losse zwangerschappen,
kraambedden, de combinaties zwangerschap en kraambed
en andere variaties). De deelnamegraad ligt boven de
95%. LVR1-gegevens zijn vanaf 1999 opgenomen in het
gekoppelde PRN-bestand.
De verloskundig actieve huisartsen nemen deel aan
de Landelijke Verloskunde Registratie – huisartsen (LVR-h)
registratie. De verloskundig actieve huisartsen registreren
een zwangere vrouw vanaf haar eerste consult in verband
met haar zwangerschap tot het moment dat zij – voor
wat betreft haar zwangerschap tot en met kraambed
– niet meer onder de zorg van de betreffende huisarts
valt. In de periode 1985 tot en met 1999 werd door een

Figuur 1.1

Figuur 1.1
Trend aantal records in de losse LVR1-, LVR2-, LNR registratie en gekoppelde PRN registratie voor 1999-2008

Trend aantal records in de losse LVR1-, LVR2-, LNR registratie en gekoppelde PRN registratie voor 1999-2008
220.000
200.000
180.000

aantal records

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

registratiejaar
LNR registratie

16

LVR2 registratie

LVR1 registratie

PRN gekoppeld bestand

2007

2008

ligt jaarlijks tussen de 190.000 en 210.000 (figuur 1.1). Het
is – met het afnemend aantal geboortes – teruggelopen
van 203.268 in 1999 naar 198.061 in 2008 (tabel 1.1).

125.000 zorggevallen (figuur 1.1). De deelnamegraad ligt
tussen de 95% en 100%. LVR2-gegevens zijn vanaf 1999
opgenomen in het gekoppelde PRN-bestand.
De Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) registreert
per maatschap kinderartsen alle opnames en overnames
van kinderen met de leeftijd van 0 tot en met 28 dagen
en de overnames van kinderen die voor of op de 28ste
levensdag door een kinderarts zijn op- of overgenomen.
Kinderen met kinderchirurgische of kinderneurologische
afwijkingen kunnen ook worden opgenomen op een
kinderchirurgische of een kinderneurologische afdeling
en worden dan niet altijd geregistreerd binnen de LNR.
De LNR registratie richt zich op de 10 Neonatale
Intensive Care Units (NICU’s) alsmede op een kleine
100 maatschappen kinderartsen. De deelnamegraad
van de NICU’s ligt op 100%; die van de maatschappen
kinderartsen ligt rond de 60%, met een totaal van
ongeveer 25.000 tot 40.000 zorggevallen (figuur 1.1). LNRgegevens zijn vanaf 1999 opgenomen in het gekoppelde
PRN-bestand.
Het totaal aantal records in het gekoppelde PRN-bestand

Andere registraties
Binnen het werkveld van de perinatale zorg zijn ook
andere registraties van belang. Zo zijn er landelijk
de bevolkingsadministratie (Gemeentelijke Basis
Administratie), de doodsoorzakenregistratie van het CBS,
de Landelijke Medische Registratie (LMR), de Perinatale
Audit Nederland (PAN), de Landelijke Infertiliteit
Registratie (LIR) en de registratie van maternale sterfte
door de Commissie Maternale sterfte van de NVOG.
Daarnaast wordt in opdracht van het ministerie van VWS
door TNO Kwaliteit van Leven jaarlijks de aangeboren
afwijkingen rapportage gemaakt. Deze rapportage is
gebaseerd op de gekoppelde gegevens van de Perinatale
Registratie. In het nu voorliggend PRN-trendboek zijn
de cijfers van de NVOG Commissie Maternatale Sterfte
opgenomen.

Tabel 1.1
Aantal records in de LVR1-, LVR2-, LNR registratie en gekoppelde PRN registratie voor 1999-2008
Jaar		Aantal records in de Perinatale Registratie Nederland (PRN)
			1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007

2008

			#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

LVR1 registratie			153.146
LVR2 registratie			115.200
LNR registratie			27.638

154.742
124.716
32.189

155.832
125.061
30.130

162.649
122.859
31.996

169.326
125.150
35.462

160.967
121.716
33.545

163.764
118.553
36.805

168.010
119.593
34.882

167.399
118.874
34.482

175.378
123.041
30.453

PRN gekoppeld bestand			203.268

204.584

202.904

202.778

206.778

199.859

193.724

193.888

192.360

198.061

Bron: PRN koppelingsprocedure LVR1^LVR2^LNR 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 AMC, Amsterdam.
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Figuur 1.2
Trend aantal levend- en doodgeboren kinderen in de PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA registratie voor 1999-2008
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24 wk

PRN registratie: Dood- en levend geboren kinderen

24 wk

Naast deze landelijke registraties zijn er ook verschillende
lokale registraties en/of onderzoeksdatabases die zich
richten op de perinatale zorg, zoals Generation R,
ABCD studie, de registratie van aangeboren afwijkingen
(EUROCAT) en de vele studies aangesloten bij het
Verloskundig Consortium. Het merendeel van deze
registraties maakt gebruik van gegevens uit de Perinatale
Registratie.
De relatie van PRN met bovengenoemde registraties
is tweeledig. Naast gegevensverstrekking ten behoeve
van onderzoek is het door vergelijking met deze
andere registraties mogelijk om uitspraken te doen
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over bepaalde aspecten van de Perinatale Registratie,
zoals de compleetheid door de jaren heen. Zo wordt
zowel in de Gemeentelijke Basisadministratie, als in
de Perinatale Registratie het aantal geboren kinderen
vastgelegd. In de GBA worden kinderen vanaf 24
weken zwangerschapsduur opgenomen. Wanneer nu
het aantal geboren kinderen in de GBA afgezet wordt
tegen datzelfde aantal in PRN, ontstaat het in tabel 1.2
weergegeven beeld. Met de kanttekening dat iedere
registratie haar eigen karakteristieken heeft, komt uit deze
tabel naar voren dat de ‘dekking’ van PRN ten opzichte
van CBS/GBA in de afgelopen tien jaar is toegenomen van
92% over 1999 naar 96% over 2008.

Kerncijfers, spiegelinformatie en referentiecurven

in de zorgpraktijk gebruikt om van pasgeborenen het
gewichtspercentiel te bepalen.

Vanaf registratiejaar 2001 brengt PRN jaarlijks kerncijfers
uit over de perinatale zorg in Nederland. Deze kerncijfers
zijn gebaseerd op een gekoppeld PRN-bestand, zoals dat
door het LinkID-team van het AMC op basis van gegevens
uit de LVR1, LVR2 en LNR tot stand is gebracht. LVR-hgegevens zijn nog niet opgenomen in het gekoppelde
PRN-bestand. 		

Voorbeelden van onderzoek, alsmede een overzicht van
gegevensaanvragen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Aanlevering, dataset en variabelen
Realisering van één gezamenlijke databank voor gegevens
van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en
kinderartsen ging hand in hand met de vaststelling door
de perinatale beroepsgroepen van één nieuwe dataset.
De PRN-dataset vervangt de afzonderlijke datasets van
de deelregistraties. Gekozen is voor een uitgebreide
set, episodegericht, van eerste prenatale contact tot
en met follow-up, met eenduidige definities. Met de set
wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste eenheid
van taal in de zorgketen. De set vormt zo niet alleen
een basis voor de nieuwe databank, maar ook voor de
elektronische dossiers van de zorgverleners. Om meer
soorten onderzoek mogelijk te maken bevat de set tevens
informatie over onder andere life-style, interventies en
screening.

Praktijken krijgen jaarlijks de door hen aangeleverde
gegevens teruggekoppeld in de vorm van praktijkanalyses,
alsmede – gecasemixt – als spiegelinformatie. De
VOKS (Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegel)
is al vele jaren een onmisbaar onderdeel bij visitaties.
Recent krijgen zorgverleners hun gegevens tevens in
een interactief programma, LVR/LNRinsight, waarmee
op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de
eigen prestaties in vergelijking met landelijke, c.q. regionale
beelden en trends.
Een andere standaarduitgave van PRN is een overzicht
van referentiecurven voor geboortegewichten. Tabel 1.3
is hiervan een voorbeeld. De referentiecurven worden

Tabel 1.2
Aantal dood- en levend geboren kinderen en de dekking PRN registratie ten opzichte van CBS/GBA voor 1999-2008
Jaar		Aantal records in registratie PRN versus CBS/GBA* registratie
			1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007

2008

			#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

PRN geboren kinderen ≥ 24.0 wk			185.676

191.385

189.807

189.075

191.157

181.903

177.135

175.744

172.930

177.209

CBS geboren kinderen ≥ 24.0 wk*			201.708

207.872

203.861

203.268

201.421

195.020

188.893

185.913

182.117

185.408

PRN t.o.v. CBS/GBA≥ 24.0 weken			92%

92%

93%

93%

95%

93%

94%

95%

95%

96%

* CBS= Centraal Bureau van de Statistiek, GBA= Gemeentelijke Basis Administratie (bron=STATLINE).
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Tabel 1.3
Geboortegewichten met percentielen en standaarddeviaties
Meisjes van Primiparae
Week
Dag
		
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

P2.3
P5
P10
P16
P20
P50
P80
P84
P90
P95
P97,7
(-2 SD)			
(-1 SD)		
(0 SD)		
(1 SD)			
(2 SD)

175
182
189
196
203
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273
280
287
294
301

495
474
462
481
531
613
727
853
1018
1242
1487
1724
1957
2195
2424
2601
2717
2803
2884

530
520
518
548
610
705
831
975
1160
1396
1640
1874
2102
2335
2558
2732
2851
2939
3023

567
567
578
620
694
803
942
1103
1306
1551
1796
2028
2253
2480
2697
2869
2990
3082
3170

596
606
626
677
762
881
1030
1203
1418
1671
1918
2147
2370
2595
2806
2976
3100
3196
3286

613
628
654
711
801
926
1081
1260
1481
1738
1986
2215
2437
2659
2867
3037
3163
3261
3353

705
750
809
897
1018
1175
1361
1569
1818
2091
2347
2576
2794
3008
3203
3369
3505
3616
3719

803
881
975
1097
1252
1442
1657
1890
2155
2440
2707
2940
3158
3366
3548
3714
3862
2989
4109

822
906
1008
1137
1297
1493
1714
1951
2218
2505
2775
3008
3227
3434
3614
3780
3931
4062
4185

856
952
1067
1208
1380
1587
1818
2061
2331
2621
2896
3131
3350
3556
3733
3899
4055
4192
4321

901
1013
1145
1302
1489
1710
1954
2205
2478
2770
3051
3290
3510
3715
3887
4054
4217
4364
4502

947
1074
1224
1396
1598
1833
2089
2347
2621
2915
3203
3445
3668
3872
4040
4207
4378
4535
4682

© 2007 Stichting Perinatale Registratie Nederland

Een dergelijke set kan niet meer op de traditionele
manier aangeleverd worden. Naast ‘eenheid van taal’ zijn
ook ‘eenmalige vastlegging aan de bron’ en ‘elektronisch
berichtenverkeer’ uitgangspunten voor de ombouw van
de Perinatale Registratie. Samen met zorgverleners en
beroepsverenigingen wordt er aan gewerkt om in de
dagelijkse praktijk gegevens eenduidig en uniform vast
te leggen en vervolgens elektronisch aan de Perinatale
Registratie aan te leveren.
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Ook bij het onderzoek is het gewenst vanuit eenzelfde
basis te werken. Niet alleen afzonderlijke items krijgen
bij PRN eenduidige definities, ook voor samengestelde
variabelen als ‘overdracht’ wordt eenheid van taal
betracht. Als verschillende onderzoeksprojecten vanuit
eenzelfde begrippenkader werken, is het eenvoudiger de
onderzoeksresultaten onderling te vergelijken.
Voorbeelden van onderzoek met PRN-data zijn
opgenomen in hoofdstuk 4. Eerst volgen nu een tweetal
hoofdstukken met PRN-kerncijfers, weergegeven in
10-jaar-trends.

In gesprek met……….
Wie: Aren van Loon
Wat: gynaecoloog/perinatoloog in het Martini
Ziekenhuis en lid van de Wetenschappelijk Commissie,
nu Deelnemersraad. Eerder ook betrokken bij de
samenstelling van de PRN geboortegewichtcurven.
Waar: Groningen
Betrokken bij PRN sinds: 2004

Aren, je werkt al een groot aantal jaren als
gynaecoloog in het Martini, een perifeer ziekenhuis.
Voorheen in het UMC Groningen. Kun je daar iets
over vertellen?
Ik heb een aantal jaren als tropenarts gewerkt en kreeg
eigenlijk vrij snel na terugkeer een opleidingsplaats O&G
aangeboden. Na afloop van mijn opleiding kreeg ik een
stafplaats in het UMCG. In die ruim zeven jaren was
ik druk met patiëntenzorg en academisch onderzoek.
Heel leuk! Toen werd ik gevraagd om naar het Martini
Ziekenhuis te komen, waar de samenvoeging van twee
verloskundeafdelingen, die van het Diaconessenhuis en
die van het Rooms Katholieke Ziekenhuis ter hand moest
worden genomen. Een nieuwe uitdaging waar ik van harte
aan heb meegewerkt.
Waarom heb je voor de obstetrie gekozen? Bewust
of toeval?
Toeval. Tijdens mijn coschappen vond ik eigenlijk alles
leuk. Al bij terugkeer uit de tropen had ik ernstige twijfel
of ik niet toch weer opnieuw de tropen in wilde.Van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, mijn werkgever
toen, kreeg je na terugkeer enkele maanden een
“acclimatiseringsbijdrage”. Die heb ik gebruikt om in het
UMCG, bij professor Huisjes, hoogleraar Verloskunde,
te werken en onderzoek te doen. In de tropen had ik
veel ellende op verloskundig gebied gezien, daar had ik
dus veel affiniteit mee. Met de geboden opleidingsplaats,
een buitenkans want er waren toen veel werkzoekende
specialisten in opleiding, de “jonge klaren”, rolde ik als
vanzelfsprekend in de obstetrie.

Heb je op je eigen vakgebied obstetrie
belangrijke ontwikkelingen meegemaakt?
De echoscopie heeft een grote vlucht genomen. De
uitbouw van de LVR 2 en de ontwikkeling van de VOKS
is een grote vooruitgang. Onderzoek hierop is een
grote verworvenheid. Niet qua wetenschap maar in
de uitoefening van ons beroep is veel veranderd. De
spiegelinformatie van de VOKS vind ik een van de grote
verworvenheden. Natuurlijk met beperkingen, maar het is
er tenminste.
Ik heb ruim 10 jaar deelgenomen aan de
Otterlowerkgroep, die voor de NVOG obstetrische
richtlijnen maakt. Daar hebben de deelnemende obstetrici
uit alle academische en enkele grote niet-academische
centra elkaar gevonden in de loop van de jaren, waar
tot die tijd nogal wat controverses bestonden tussen de
diverse centra.
Hoe heeft dat effect op jouw wijze van behandelen?
Als opleider eis ik dat er evidence based gewerkt wordt.
Dat geldt voor onszelf, dat geldt voor artsen in opleiding
en dat geldt voor verpleegkundigen, kortom voor
eenieder die in de zorg werkt. En dat betekent heus niet
dat alleen placebo gecontroleerd onderzoek bepaalt wat
we moeten doen.
Denken zwangeren mee over de behandelwijze?
Jazeker. De patiënt wordt tegenwoordig meer betrokken
bij de besluitvorming, gelukkig! Dat vereist veel uitleg.
De patiënt moet bij haar keuze niet in de kou komen te
staan. Zodra duidelijk is welke richting haar keuze opgaat,
vind ik dat we haar keuze moeten steunen. Dat doe ik
door de voor- en nadelen goed uit te leggen. Het adagium,
waarmee het Martini zich profileert, is: “Met mijn artsen
voer ik dialogen, ze luisteren en ik kan zelf suggesties
doen”.
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Wat is het nut van wetenschappelijk
onderzoek voor een gynaecoloog?
Dat is enorm. In de praktijk zou je een splitsing kunnen
maken tussen werk en onderzoek. Ik vind eigenlijk, dat
dat niet kan. Onderzoek houdt je kritisch en vooral op
de hoogte van ontwikkelingen. Het Hypitat onderzoek
bijvoorbeeld, inleidingen bij hypertensie, is evidence
based onderzoek. Dat leidt tot nieuwe richtlijnen en
voortschrijdend inzicht. Ook ervaring/authority based
onderzoek, kan bij zaken die moeilijker te onderzoeken
zijn, uiteindelijk als “evidence based” gemarkeerd worden.
Belangrijk daarbij is, dat een grote groep obstetrici samen
hun ervaringen in kaart brengt.
Je bent gepromoveerd op “Magnetic resonance
pelvimetry in breech presentation at term”. Ik
vertaal dat als een relatie van de bekkenafmetingen
bij een à terme stuitligging, mogelijk bepalend voor
een electieve sectio. Kun je daar iets meer over
vertellen?
Dat onderzoek is niet meer zo relevant. Op grond van
de Term Breech Trial, worden stuiten vooral met sectio
gehaald. De uitslag van dit onderzoek, aantonen welke
categorie in aanmerking komt voor een vaginale bevalling
of sectio, is niet meer zo aan de orde als toen, al zou
het nog wel degelijk een plaats kunnen hebben. Het is
praktisch evenwel amper haalbaar op grote schaal.
Vooral belangrijk vind ik, dat dit onderzoek heeft
aangetoond, dat je diagnostisch onderzoek heel goed
prospectief, gerandonimiseerd kunt uitvoeren. Niet alleen
bij behandeling maar ook bij diagnostiek, in dit geval
beeldende diagnostiek dus, kun je het onderzoek in twee
groepen verdelen, waarbij je in één groep de uitslag bij het
beleid betrekt en in de andere groep die uitslag pas later
beoordeelt.
Kwam uit dat promotieonderzoek jouw
belangstelling voor de PRN geboortegewichtcurven
vandaan?
Meten is weten. Essentieel daarbij is te weten wàt je meet.
Dat was bij het berekenen van de geboortegewichten ook
steeds een punt van uitvoerige discussie.
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Ben je een voorstander van het registreren?
Zeer! Op de afdeling ben ik erg streng in het monitoren
van goede registratie. Ik leg ook duidelijk uit wat het
belang daarbij is.
Het Martini ziekenhuis participeert in een project
waarbij vrouwen met diabetes, die zwanger zijn of
zwanger willen worden, gebruik maken van ‘zorg
op afstand’. Een pilot voor 15 patiënten, waarbij de
technieken in de Telezorg uitgeprobeerd worden.
Kun je daar iets over zeggen?
Er wordt al zoveel elektronisch vastgelegd. Je moet de
techniek voor je laten werken. Patiënten meten thuis hun
bloedsuikerwaarden en als ze dat toch al automatisch
vastleggen, waarom zouden ze het dan niet ook meteen
doorseinen naar het ziekenhuis? Dat scheelt een aantal
handelingen, patiënten hoeven minder vaak naar het
ziekenhuis te komen en het is efficiënter en zuiverder!
Technisch werkt het bij de vijftien patiënten in de pilot.
Het op grotere schaal implementeren in de praktijk is een
ander verhaal!
Gynaecologen doen veel onderzoek met PRN data.
Zijn er onderwerpen, die jij nog graag onderzocht
zou zien?
In het Consortium Verloskunde worden veel ideeën
geboren, die ik van harte ondersteun. Bij ZonMW ben
ik op persoonlijke titel betrokken bij de Programma
Commissie. Binnenkort beslissen we over de
onderzoeksvoorstellen. Ik ben erg benieuwd naar de
voorstellen!
Jaarlijks ontvangen jullie een praktijkanalyse en
VOKS. Worden deze rapportages in jullie praktijk
besproken?
Voor bespreking van de VOKS gaan wij uitgebreid met
elkaar zitten. Heel belangrijk te constateren waarin je
anders presteert dan anderen. Dat heeft bij ons al geleid
tot aanpassing beleid, bijvoorbeeld bij het protocol voor
analgesie durante partu.

Wat zie je, naast bovengenoemde rapportages,
als effectieve instrumenten voor
kwaliteitsverbetering?
De implementatiestudies, protocollen invoeren. Heel
belangrijk!
Deelname aan het Consortium is voor alle klinieken
essentieel. Natuurlijk zijn er onderwerpen, die niet zo
relevant voor je kliniek kunnen zijn, maar in het algemeen
vind ik dat ook kleine klinieken mee horen te doen!
Ik citeer graag uit de eerste brief van de apostel Paulus
aan de Thessalonicenzen:

(onderzoek alles op zijn waarde en houd vast wat goed is)
Indicatoren vind ik voor kwaliteitsmeting soms twijfelachtig:
welke indicator zegt nu werkelijk of ik het goed doe, of
minder goed? De VOKS vind ik wel een zeer bruikbaar
instrument. Door de beroepsbeoefenaren is met elkaar
omschreven hoe iets wordt vastgelegd en hoe dat met
elkaar te vergelijken is. Ook Peristat als internationale
vergelijking spreekt me aan. Het is onzin te roepen dat de
registratie niet deugt als we slecht scoren. Het resultaat is
een gegeven, waar we wat mee moeten doen!
Hoe zit het met de samenwerking binnen en buiten
het ziekenhuis?
In het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) zijn
we met de 1e en 3e lijn UMC al jaren zeer regelmatig
met elkaar in overleg. Als gevolg van de aanbeveling in de
Stuurgroeprapportage, waarbij ik betrokken was in de
Taakgroep kwaliteit, is deze regionale samenwerking nog
geïntensiveerd.
In juni is het College Perinatale Zorg (CPZ)
opgericht. Wat verwacht je ervan?
Jammer dat spraakverwarring tot een moeizame start
heeft geleid. Regionaal, in de dagelijkse praktijk lijkt het
beduidend beter te lukken samen te werken dan landelijk.
Belangrijk voor het welslagen van het CPZ is vooral,
dat ervaren mensen, die vertrouwen van hun achterban
hebben, met elkaar aan tafel zitten.

Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg?
Ik hoop en verwacht dat er een continuüm in zorg komt
en de schotten tussen 1e en 2e lijn niet meer bestaan
over een jaar of vijf. Zeker het laatste jaar zie ik hier in
het Martini al een kentering. Een 1e lijns centrum, zoals
het vroegere Parthuis ambieert men niet meer. De 1e lijn
maakt nu voor poliklinische bevallingen gebruik van de (2e
lijns) verloskamers. Dat werkt goed samen.
Hoe zie je de rol van de ziektekostenverzekeraars
hierbij?
Onze grootste verzekeraar Menzis ziet het als haar taak
samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn in onze regio te
ondersteunen. Initiatief ligt bij de beroepsgroepen en zo
hoort het.
Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Voor verloskunde een vloek! Obstetrische zorg is per
definitie acute zorg en dat vraagt een hoge investering
in menskracht en faciliteiten omdat je te allen tijde op
piekbelasting georganiseerd moet zijn. Dat kan niet in
marktwerking worden uitgedrukt. Een laag complex
geval kan heel snel een hoog complex geval worden.
De brandweer kun je toch ook niet via marktwerking
organiseren!
In hoeverre merk jij iets van het beleid van VWS, in
je werk of persoonlijk?
Ik mis bij VWS het regiebeleid.VWS zou veel directiever
moeten optreden en het veld opdragen de PRN dataset
te implementeren. Ik geloof heilig in regels van bovenaf,
het poldermodel werkt hier niet!
Wat is leuk aan je werk als obstetricus?
Ik ga elke dag met veel plezier aan het werk. Het is nooit
saai, mensen blijven interessant. Ik ben een dokter in hart
en nieren, voel me erg betrokken bij de zorg. Ik denk in
termen van “hoe lang mág ik nog”. Echt, ik doe dit werk
met hart en ziel!
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Hoofdstuk 2

Algemene trends 1999-2008
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Algemene trends 1999-2008
BEVALLEN VROUWEN
meerlingen

epidemiologische en demografische informatie. In

In tabel 2.1.1 staat per jaar het percentage eenling- en
meerlingzwangerschappen aangegeven. Het percentage
meerlingzwangerschappen bedroeg in 10 jaar tijd 2,0%
van het totaal aantal zwangerschappen. Dit betrof 35.854
tweelingzwangerschappen en 655 zwangerschappen
waarbij er drie of meer kinderen zijn geboren. Het
percentage eenlingen en meerlingen blijft over de jaren
1999-2008 stabiel.

de tabellen wordt informatie getoond van 1.815.164

pariteit

Dit hoofdstuk bevat overzichtstabellen met 10 jaar

bevallen vrouwen en 1.849.853 geboren kinderen
vanaf 22 weken zwangerschapsduur, zoals aanwezig
in de gekoppelde jaarbestanden 1999 - 2008.
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk figuren opgenomen

Per jaar staat de pariteit van de bevallen vrouwen
weergegeven in tabel 2.1.2. Het percentage vrouwen dat
in de periode 1999-2008 voor de eerste keer beviel was
46,3%. In 1999 bedroeg dit percentage 47,9% en dit daalde
geleidelijk naar 45,4% in 2008. Het percentage vrouwen
dat voor de tweede of meerdere keer beviel (P2+) is in
dezelfde periode net zo geleidelijk toegenomen (figuur 2.1).
Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een
stijging van het percentage vrouwen dat voor de tweede
keer beviel (P1); het percentage vrouwen dat voor de
derde of meerdere keer (P2+) beviel van een kind bleef in
dezelfde periode nagenoeg gelijk.

waarmee tienjaarstrends, al dan niet uitgesplitst
leeftijd
voor specifieke groepen, inzichtelijk worden
gemaakt.
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Tabel 2.1.3 laat per jaar de leeftijdsverdeling van de
bevallen vrouwen zien, evenals de gemiddelde leeftijd.
De categorie 30-34 jaar heeft met 39% het grootste
percentage bevallen vrouwen over de periode 19992008. Het aantal vrouwen van 40 jaar of ouder ten tijde
van de bevalling nam toe van 1,8% in 1999 naar 3,0% in

Tabel 2.1.1
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/tweeling/drieling voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Eenling zwangerschap

97,9%

98,0%

97,9%

97,9%

98,0%

98,0%

98,0%

98,1%

98,1%

Meerling zwangerschap
Tweeling
Drieling +

2,1%
2,1%
0,0%

2,0%
2,0%
0,0%

2,1%
2,0%
0,0%

2,1%
2,0%
0,0%

2,0%
2,0%
0,0%

2,0%
2,0%
0,0%

2,0%
2,0%
0,0%

1,9%
1,9%
0,0%

1,9%
1,9%
0,0%

196.897

187.624

186.074

185.678

187.507

178.861

174.316

173.100

170.494

Eenling/Meerling

Totaal

2008		
Totaal
%

#

%

98,1% 1.778.655

98,0%

1,9%
1,9%
0,0%

36.509
35.854
655

2,0%
2,0%
0,0%

174.613 1.815.164

100,0%

Tabel 2.1.2
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

#

%

P0
47,9%
47,2%
47,1%
46,6%
46,2%
46,2%
45,5%
P1
34,3%
34,9%
35,2%
35,6%
35,9%
35,9%
36,4%
P2+
17,8%
17,9%
17,7%
17,8%
17,9%
17,9%
18,1%
							
Totaal
196.897 187.624 186.074 185.678 187.507 178.861 174.316

45,1%
36,6%
18,3%

45,5%
36,3%
18,2%

45,4%
36,3%
18,3%

840.486
648.180
326.498

46,3%
35,7%
18,0%

173.100

170.494

174.613 1.815.164

100,0%

Pariteit

2008		
Totaal

Tabel 2.1.3
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroep vrouw voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

#

%

1,6%
8,9%
30,1%
36,7%
13,7%
1,8%
7,2%

1,8%
9,7%
30,8%
40,0%
15,4%
2,1%
0,2%

1,9%
9,8%
29,2%
40,6%
16,0%
2,3%
0,2%

1,9%
10,0%
28,1%
41,3%
16,3%
2,3%
0,1%

1,8%
10,1%
27,7%
41,0%
17,0%
2,4%
0,1%

1,6%
10,3%
27,6%
40,1%
17,8%
2,6%
0,0%

1,6%
10,3%
27,9%
38,9%
18,6%
2,7%
0,0%

1,5%
10,3%
28,6%
37,8%
19,0%
2,8%
0,0%

1,5%
10,5%
28,9%
36,8%
19,4%
2,9%
0,0%

1,5%
10,4%
29,5%
36,5%
19,1%
3,0%
0,0%

30.174
181.518
523.709
707.932
311.436
45.056
15.339

1,7%
10,0%
28,8%
39,0%
17,2%
2,5%
0,8%

Totaal
196.897 187.624 186.074 185.678 187.507 178.861 174.316 173.100 170.494 174.613 1.815.164
Gem. leeftijd (jr) + (SD) 30,6 (4,6) 30,7 (4,7) 30,8 (4,8) 30,8 (4,8) 30,9 (4,8) 31,0 (4,9) 31,1 (4,9) 31,1 (4,9) 31,1 (5,0) 31,0 (5,0)		

100,0%

Leeftijd
<20 jaar
20 - 24 jaar
25 - 29 jaar
30 - 34 jaar
35 - 39 jaar
≥ 40 jaar
Onbekend

2008		
Totaal
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Figuur 2.1			
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit voor 1999-2008			
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Gemiddelde leeftijd

Trend gemiddelde leeftijd bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar pariteit voor 1999-2008				
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2005

2006

2007
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etniciteit

2008. Ook bij de categorie 35 tot 40 jaar is een dergelijke
toename te zien, namelijk van 13,7% naar 19,1%. Dit is
terug te zien in een toename van de gemiddelde leeftijd
van 30,6 naar 31,0 in dit tienjaarsoverzicht.
In figuur 2.2 staat de trend in de gemiddelde leeftijd
weergegeven. Tevens is de gemiddelde leeftijd hier
uitgesplitst voor vrouwen die voor de eerste keer
bevielen (P0, nulliparae) en vrouwen die voor de tweede
of meerdere keer bevielen (P1+, multiparae). Deze trends
geven aan dat in de periode 1999-2004 de gemiddelde
leeftijd sterker toenam dan in de periode 2005-2008
waarin de leeftijd in 2008 zelfs heel minimaal lijkt af te
nemen. Hierbij lijkt er, ondanks het absolute verschil,
geen verschil te zijn in het verloop van de gemiddelde
leeftijd voor vrouwen die voor de eerste keer bevielen en
vrouwen die voor de tweede of meerdere keer bevielen.

Tabel 2.1.4 geeft per jaar de verdeling weer van bevallen
vrouwen naar etniciteit, zoals in de LVR geregistreerd. De
indeling van etniciteit is enigszins problematisch, omdat
er nog geen eenduidige definitie van de verschillende
categorieën door zorgverleners gebruikt wordt. De
Nederlands / Kaukasische groep is voor alle jaren
verreweg het grootst, maar nam geleidelijk af van 81,4% in
1999 naar 78,4% in 2008.
In figuur 2.3 is de trend in het percentage nietNederlandse bevallen vrouwen te zien. In de periode
2003-2005 is er een lichte toename te zien van het
percentage mediterrane vrouwen en in de periode 20042009 is er een lichte toename te zien van de categorieën
‘overig Europees’ en ‘mixed / andere groepen’.

Tabel 2.1.4
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar etniciteit voor 1999-2008
Jaar
Etniciteit
Nederlands
Mediterraan
Overig Europees
Creools
Hindoestaans
Aziatisch
Mixed / andere etn. groepen
Onbekend
Totaal

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

81,4%
7,3%
2,4%
2,5%
1,4%
2,0%
2,9%
0,1%

81,6%
7,3%
2,4%
2,4%
1,3%
2,0%
2,9%
0,1%

80,0%
7,5%
2,4%
2,4%
1,3%
1,9%
3,0%
1,5%

81,1%
7,2%
2,4%
2,5%
1,1%
1,9%
2,9%
0,5%

81,0%
7,2%
2,6%
2,4%
1,2%
1,8%
3,0%
0,8%

81,0%
7,6%
2,6%
2,4%
1,1%
1,9%
2,9%
0,5%

80,0%
8,0%
2,8%
2,4%
1,1%
2,0%
3,1%
0,6%

79,4%
8,0%
3,1%
2,5%
1,1%
2,1%
3,4%
0,4%

196.897

187.624

186.074

185.678

187.507

178.861

174.316

173.100

2008		
Totaal
%

#

%

79,2%
7,9%
3,3%
2,5%
1,1%
2,2%
3,3%
0,5%

78,4% 1.458.220
7,6% 137.315
3,5%
49.838
2,7%
44.839
1,2%
21.672
2,3%
36.701
3,8%
56.364
0,5%
10.215

80,3%
7,6%
2,7%
2,5%
1,2%
2,0%
3,1%
0,6%

170.494

174.613 1.815.164

100,0%

29

Figuur 2.3				
Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar niet-Nederlandse etniciteit voor 1999-2008
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Trend bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar niet-spontane baringen voor 1999-2008				
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wijze baring

GEBOREN KINDEREN

In tabel 2.1.5 staat per jaar weergegeven op welke wijze
de baring is verlopen.
Zo’n driekwart (75,4%) van de bevallingen verliep
spontaan.Van het totaal aantal bevallingen eindigde bij
14,1% de zwangerschap door middel van een sectio; in
6,3% via een primaire sectio, in 7,8% via een secundaire
sectio. In 10,5% werd een vaginale kunstverlossing
(vacuüm of forcipale extractie) verricht.
Figuur 2.4 laat de trend zien van alle niet-spontane
bevallingen in de periode 1999-2008. Het percentage
vaginale kunstverlossingen nam geleidelijk af. Het
percentage primaire en secundaire sectio’s nam tot en
met 2001 toe, zeer waarschijnlijk naar aanleiding van
publicatie van de resultaten van de Term Breech Trial in
2000; het percentage primaire sectio’s lijkt zich daarna te
stabiliseren, terwijl het percentage secundaire sectio’s nog
licht toenam van 7,8% in 2002 naar 8,4% in 2008.

geslacht
In tabel 2.2.1 staat per jaar de verdeling van het geslacht
van de geboren kinderen weergegeven. Iets minder dan
de helft van de geregistreerde kinderen betrof een meisje
(48,2%).Van in totaal 15.145 kinderen was het geslacht
(nog) niet bekend of niet genoteerd. Door de jaren
heen zijn er geen veranderingen, behalve het percentage
kinderen waarvan het geslacht onbekend is of niet
genoteerd: in 1999 was dit vrij hoog met 7,0%. De jaren
erna was dit percentage beduidend lager.

Tabel 2.1.5
Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar wijze baring voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Spontaan
geboorte in de 1e lijn
geboorte in de 2e lijn

78,6%
68,5%
10,1%

75,3%
64,4%
10,9%

73,7%
63,4%
10,3%

74,9%
64,7%
10,2%

75,2%
65,1%
10,1%

74,8%
64,1%
10,7%

75,3%
65,1%
10,2%

75,4%
65,2%
10,2%

75,4%
65,7%
9,7%

Vaginale kunstverlossing
Vacuum/Forceps
Stuit extractie

10,6%
10,5%
0,1%

11,7%
11,6%
0,1%

11,6%
11,5%
0,1%

10,7%
10,6%
0,1%

10,4%
10,3%
0,1%

10,6%
10,5%
0,1%

10,1%
10,0%
0,1%

9,9%
9,8%
0,1%

9,9%
9,8%
0,1%

9,8%
9,7%
0,1%

190.643
189.218
1.425

10,5%
10,4%
0,1%

SC totaal
Primaire SC
Secundaire SC

10,8%
4,3%
6,5%

13,0%
5,2%
7,8%

14,7%
6,8%
7,9%

14,4%
6,6%
7,8%

14,4%
6,7%
7,7%

14,6%
6,8%
7,8%

14,6%
6,7%
7,9%

14,7%
6,7%
8,0%

14,7%
6,6%
8,1%

15,0%
6,6%
8,4%

254.467
113.371
141.096

14,1%
6,3%
7,8%

196.897

187.624

186.074

185.678

187.507

178.833

174.316

173.100

170.494

174.613 1.815.164

100,0%

Wijze baring

Totaal

2008		
Totaal
%

#

%

75,2% 1.364.710
65,7% 1.180.075
9,5% 184.635

75,4%
65,2%
10,2%
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Tabel 2.2.1
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht voor 1999-2008
Jaar
Geslacht kind
Jongen
Meisje
Onbekend
Totaal

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008		
Totaal

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

#

%

48,0%
45,0%
7,0%

51,2%
48,7%
0,1%

51,4%
48,5%
0,1%

51,4%
48,5%
0,1%

51,5%
48,4%
0,1%

51,3%
48,6%
0,1%

51,3%
48,6%
0,1%

51,4%
48,5%
0,1%

51,1%
48,8%
0,1%

51,4%
48,6%
0,1%

943.062
891.646
15.145

51,0%
48,2%
0,8%

200.727

191.330

189.766

189.288

191.193

182.379

177.674

176.308

173.434

177.754 1.849.853

100,0%

Tabel 2.2.2
Levend - en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geboortegewichtcategorie voor 1999-2008
Jaar
Geboortegewicht
<1500 gram
1500-2499 gram
2500-3499 gram
3500-3999 gram
4000-4499 gram
>=4500 gram
Onbekend
Totaal
Gem. gewicht (g)

32

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008		
Totaal

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

#

%

1,5%
5,6%
44,0%
28,7%
10,8%
2,1%
7,3%

1,5%
5,9%
46,8%
31,0%
12,1%
2,5%
0,1%

1,5%
5,8%
46,9%
31,1%
12,1%
2,5%
0,1%

1,4%
5,6%
46,6%
31,5%
12,3%
2,5%
0,1%

1,4%
5,5%
46,2%
31,6%
12,5%
2,7%
0,1%

1,3%
5,5%
45,8%
31,7%
12,7%
2,9%
0,1%

1,4%
5,4%
45,7%
31,8%
12,8%
2,8%
0,1%

1,3%
5,4%
46,1%
31,7%
12,7%
2,7%
0,1%

1,4%
5,2%
46,0%
31,9%
12,7%
2,8%
0,1%

1,4%
5,2%
45,5%
32,1%
12,9%
2,7%
0,1%

26.281
101.980
850.089
578.496
228.146
48.510
16.351

1,4%
5,5%
46,0%
31,3%
12,3%
2,6%
0,9%

200.727
3.366

191.330
3.384

189.766
3.383

189.288
3.394

191.193
3.404

182.379
3.411

177.674
3.410

176.308
3.411

173.434
3.414

177.754 1.849.853
3.419

100,0%

Tabel 2.2.3
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0,2%
0,4%
0,8%
6,1%
78,6%
5,0%
8,9%

0,2%
0,4%
0,8%
6,6%
85,3%
5,3%
1,3%

0,2%
0,4%
0,9%
6,5%
85,3%
5,3%
1,5%

0,2%
0,4%
0,8%
6,2%
85,3%
5,3%
1,7%

0,2%
0,4%
0,8%
6,2%
85,6%
5,3%
1,5%

0,2%
0,4%
0,8%
6,3%
85,5%
5,3%
1,5%

0,2%
0,4%
0,8%
6,2%
86,1%
5,2%
1,1%

0,2%
0,4%
0,8%
6,2%
86,7%
4,8%
0,9%

0,3%
0,4%
0,8%
6,1%
87,2%
4,4%
0,9%

1,4%
7,5%

1,4%
8,0%

1,5%
7,9%

1,4%
7,7%

1,4%
7,6%

1,4%
7,7%

1,5%
7,7%

1,4%
7,7%

1,4%
7,5%

Totaal
200.727
Gemiddelde
zwangerschapsduur (wkn+dg)
39.4

191.330

189.766

189.288

191.193

182.379

177.674

176.308

173.434

39.3

39.3

39.4

39.4

39.4

39.4

39.4

39.3

Zwangerschapsduur
22.0-23.6 wk
24.0-27.6 wk
28.0-31.6 wk
32.0-36.6 wk
37.0-41.6 wk
>= 42.0 wk
Onbekend
subtotaal <32.0 weken
subtotaal <37.0 weken

2008		
Totaal
%

#

%

0,3%
4.160
0,4%
7.157
0,8%
15.254
6,2% 115.919
87,7% 1.576.644
3,7%
91.915
0,8%
38.804

0,2%
0,4%
0,8%
6,3%
85,2%
5,0%
2,1%

26.571
142.490

1,4%
7,7%

177.754 1.849.853

100,0%

1,5%
7,7%

39.3

geboortegewicht

zwangerschapsduur

Het aantal (levend en doodgeboren) kinderen geboren
in diverse gewichtscategorieën is per jaar weergegeven
in tabel 2.2.2. Over deze tienjaarsperiode bedroeg het
percentage zeer kleine kinderen (<1500 gram) 1,4% en het
percentage kleine kinderen (<2500 gram) bedroeg 6,9%.
Ondanks minimale verschillen in de verschillende
geboortecategorieën over de jaren heen, laat het
gemiddelde geboortegewicht wel degelijk een toename
zien. Deze trend is te zien in figuur 2.5, waar het
gemiddelde geboortegewicht ook is uitgesplitst naar
geslacht. Jongens hebben een hoger geboortegewicht
dan meisjes; het gewicht neemt bij beide groepen in de
periode 1999-2008 geleidelijk toe. Gemiddeld wogen
jongens 3.424 gram in 1999 tegenover 3.482 gram in
2008; gemiddeld wogen meisjes 3.307 gram in 1999
tegenover 3.352 gram in 2008.

Tabel 2.2.3 geeft per jaar de verdeling weer naar
zwangerschapsduur ten tijde van de geboorte.Van alle
geregistreerde kinderen in de periode 1999-2008 werd
7,7% prematuur geboren (22.0-36.6 weken) en 1,4%
vroeg-prematuur (22.0-31.6 weken). De meeste kinderen,
85,2%, werden à terme (37.0-41.6 weken) geboren.
Na een zwangerschapsduur van 42.0 weken of meer
werd 5,0% van de kinderen geboren.Vanaf 2005 is een
afname waar te nemen van het percentage serotiene
zwangerschappen (>= 42.0 weken), waarschijnlijk vanwege
de toenemende tendens om de baring reeds in te leiden
voordat een zwangerschapsduur van 42 weken bereikt
is, hetgeen ook terug te zien is in de stijging van het
percentage zwangerschappen met een zwangerschapsduur
van 37.0-41.6 weken.
Dat dit de gemiddelde zwangerschapsduur door de jaren
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Figuur 2.5						
Trend gemiddeld geboortegewicht levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht voor 1999-2008
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Figuur 2.6
Trend gemiddelde zwangerschapsduur levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling voor 1999-2008
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wordt bepaald waar de zorg plaatsvindt, in de eerste lijn
(verloskundigen/huisartsen) of in de tweede/derdelijn lijn
(klinisch verloskundigen/ gynaecologen).Voor de variabele
overdracht werd met verschillende definities gewerkt.
Om tot een uniforme definitie te komen is door een ad
hoc werkgroep gewerkt aan een nieuwe definitie, waarbij
rekening is gehouden met de reden van overdracht om
beter onderscheid te kunnen maken in het moment van
de overdracht: tijdens de zwangerschap of tijdens de
baring. In tabel 2.3.1 staat vermeld waar de zorg begon en
welke verschuivingen optraden tijdens de zwangerschap
en tijdens de baring volgens deze nieuwe definitie. In de

heen niet beïnvloed heeft, is te zien in figuur 2.6. Deze
gemiddelde zwangerschapsduur is verder uitgesplitst voor
eenlingen en meerlingen, maar ook bij deze twee groepen
is er geen specifieke dalende of stijgende trend te zien in
de gemiddelde zwangerschapsduur.

ZORG DOOR VERLOSKUNDIGEN EN
GYNAECOLOGEN
De verloskunde in Nederland kenmerkt zich door een
verdeling van de zorg op basis van risicoselectie. Hierbij

Tabel 2.3.1
Start zorg, start baring en geboorte kind vanaf 22 weken in de 1e en de 2e/3e lijn voor dood- en levendgeboren kinderen voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Begin zorg zwangerschap in de 1e lijn 83,8%
Begin zorg zwangerschap in de 2e/3e lijn 16,2%

82,1%
17,9%

82,6%
17,4%

83,0%
17,0%

83,1%
16,9%

82,0%
18,0%

82,9%
17,1%

83,1%
16,9%

Overdracht van 1e lijn naar 2e/3e lijn
tijdens zwangerschap
23,3%

26,1%

27,2%

26,6%

27,0%

26,7%

27,5%

Start Baring in de 1e lijn
Start Baring in de 2e/3e lijn

60,5%
39,5%

56,0%
44,0%

55,4%
44,6%

56,4%
43,6%

56,0%
44,0%

55,3%
44,7%

Overdracht van 1e lijn naar 2e/3e lijn
tijdens baring
17,0%

19,8%

20,0%

19,9%

20,1%

Geboorte kind in de 1e lijn
Geboorte kind in de 2e/3e lijn

43,5%
56,5%

36,2%
63,8%

35,4%
64,6%

36,5%
63,5%

Overdracht in het nageboortetijdperk /
direct postpartum
0,1%

0,1%

0,1%

Overname door de 1 lijn vanuit
de 2e/3e lijn voor kraambed
8,2%

9,0%

Totaal aantal geboren kinderen 200.727

191.330

Overdracht en ontvangst

2008		
Totaal
%

#

%

83,9%
16,1%

84,2% 1.536.618
15,8% 313.235

83,1%
16,9%

28,5%

29,5%

30,6%

503.709

27,2%

55,3%
44,7%

54,5%
45,5%

54,3%
45,7%

53,4% 1.029.798
46,6% 816.944

55,8%
44,2%

20,4%

20,4%

20,6%

20,9%

20,6%

368.354

19,9%

36,0%
64,0%

34,9%
65,1%

34,9%
65,1%

33,8%
66,2%

33,3%
66,7%

32,7% 661.444
67,3% 1.185.298

35,8%
64,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

850

0,0%

9,0%

9,7%

10,5%

10,8%

10,7%

10,9%

10,6%

11,2%

185.384

10,0%

189.766

189.288

191.193

182.379

177.674

176.308

173.434

177.754 1.849.853

100,0%

e

N.B. De gegevens van de zorg door verloskundig actieve huisartsen en niet deelnemende 1e lijns verloskundigen ontbreken in de gekoppelde PRN registratie. De 2e lijns zorg met vermelding overdracht uit
de 1e lijn is wel opgenomen in de PRN registratie.
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Figuur 2.7
Trend verwijzing vrouw van de 1e lijn naar de 2e/3e lijn en ontvangst van vrouw in de 2e/3e lijn voor dood- en levendgeboren kinderen vanaf
22 weken voor 1999-2008
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periode 1999-2008 had 83,1% van de zwangeren haar
1e zwangerschapscontrole in de eerste lijn en beviel
uiteindelijk 35,8% van de zwangeren ook in de eerste lijn.
Verder zien we dat 27,2% van de zwangeren tijdens de
zwangerschap werd overgedragen naar de tweede/derde
lijn en dat 19,9% werd overgedragen tijdens de baring.
Vanuit de tweede/derde lijn werd 10,0% van de vrouwen
post partum overgedragen aan de eerste lijn voor de
begeleiding van het kraambed. Naar verwachting is dit
laatste een onderrapportage: van de bevallen vrouwen
brengt het merendeel het kraambed door onder
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Zorg bij aanvang bevalling in 2e/3e lijn

Overdracht 1e naar 2e/3e lijn tijdens bevalling

1999

2001 2003 2005
Registratiejaar

2008

100%
80%
60%
40%
20%
00%

100%
80%
60%
40%
20%
00%

Bevalling in 1e lijn voltooid

2001
2003
2005
Registratiejaar

1999

1999

2001 2003 2005
Registratiejaar

2008

2008

Bevalling in 2e/3e lijn voltooid
100%
80%
60%
40%
20%
00%
1999

2001
2003
2005
Registratiejaar

2008

begeleiding van de eerste lijn.
In figuur 2.7 staat het verloop van het zorgproces
schematisch weergegeven, met voor iedere stap een trend
voor de jaren 1999-2008. Het aantal overdrachten tijdens
de zwangerschap maar ook tijdens de bevalling, nam
geleidelijk toe. Daarmee nam ook het aantal bevallingen
dat in de tweede/derde lijn is voltooid toe van 56,5% in
1999 tot 67,3% in 2008 en nam het aantal bevallingen dat
in de eerste lijn is voltooid af van 43,5% in 1999 tot 32,7%
in 2008.

In gesprek met……….
Wie: Richard van Lingen
Wat: kinderarts neonatoloog in de Isala Klinieken,
locatie Sophia en lid van de Privacy Commissie en
Deelnemersraad PRN
Waar: Zwolle
Betrokken bij PRN sinds: 2002
Richard, je werkt al een aantal jaren op een Nicu/
neonatale intensive care unit. Kun je daar iets over
vertellen?
In 1991 ben ik op de Nicu in Zwolle begonnen,
pionierswerk, er waren er nog maar twee, ook een
in Veldhoven. Ik vond het een uitdaging niet in een
academisch ziekenhuis aan het werk te gaan. Ik kreeg de
kans een nieuwe afdeling zelf vorm te geven. We waren
nog klein en wendbaar. Alles moest worden opgezet,
ook bijvoorbeeld de opleiding van de verpleegkundigen.
Daarnaast heb ik ook meegewerkt aan een Ronald Mac
Donald huis hier in Zwolle.
Waarom heb je voor de neonatologie gekozen?
Bewust of toeval?
Eigenlijk min of meer toeval. Ik was net klaar met de
opleiding en wilde graag kinderarts worden. Een vacature
voor een fellowship neonatologie trok me een beetje
over de streep. Ik wilde het wel een jaar proberen, maar
het werden er twee en ik ben er nooit meer weggegaan!
Wat me trekt aan de neonatologie is de fysiologie van
neonaten, het ontwikkelen van die zaken, die nog niet
ontdekt zijn. Het is een uitdaging. Daarnaast miste ik in
het begin wel de spontaniteit van grotere kinderen, maar
gaandeweg ontdekte ik hoe boeiend neonatologie was.
Heb je op je eigen vakgebied, neonatologie
belangrijke ontwikkelingen meegemaakt?
Heel veel. Op ethisch gebied is een nieuwe manier van
denken gekomen. De levensgrens werd opgetrokken van 32
weken-1500 gram naar nu vanaf de 24 weken en maar 500
gram. Ook heb ik enorme ontwikkelingen op het gebied
van beademing meegemaakt, high frequency apparatuur, en

de surfactant, een medicijn dat er voor zorgt dat de longen
“opengehouden” worden meteen na de geboorte.
Ook de toediening van corticosteroïden bij zwangeren
voor de rijping van de longen bij de kinderen. En wat
te denken van het koelen bij asfyxie om beschadiging
te voorkomen door een tijd lang trage stofwisseling te
bewerkstelligen, de steeds dunnere infuusnaalden en
toediening van voeding per infuus. Er is ontzettend veel
veranderd op ons vakgebied.
Je bent specialist op het gebied van pijnbestrijding
bij kinderen.
Ja, ik heb pijnbestrijding bij kinderen en vooral
pasgeborenen mede op de kaart gezet. Daar was eerder
helemaal geen aandacht voor. In de jaren 80 werd zelfs
gedacht dat premature kinderen geen pijn voelden!
Kún je echt pijn herkennen bij premature kinderen?
Er zijn meerdere meetmethoden: de pijnscores
bijvoorbeeld, het waarnemen van verandering in
gezichtuitdrukking. En het meten van de hartslag/zuurstof
verzadiging. Ook het bloed geeft informatie over stress/pijn.
Onlangs hebben we een nieuw apparaat aangeschaft om
pijn te meten door middel van huidgeleiding. Hoe meer je
daarover weet, hoe meer je er rekening mee kunt houden.
Wat is het nut van wetenschappelijk onderzoek
voor een neonatoloog?
Het nut is enorm! Het volgt de veranderingen. Kinderen
kunnen beter in leven gehouden worden met minder
bijwerkingen. Een scala aan onderzoeken bij neonaten
van longen, darmen, hart etc. zorgt dat je vooruit komt
in de wetenschap en vooral in de behandeling. Tegelijk
is er het besef dat niet alles wat kan ook moet, vooral
bij prematuren is dat aan de orde. Wetenschappelijk
onderzoek zorgt er ook voor dat je op tijd ziet dat je
op een dwaalspoor zit, of ontdekt dat het allemaal toch
anders moet. Dit soort voortschrijdend inzicht kan alleen
als je onderzoek doet.
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Denken ouders mee over de behandelwijze?
Jazeker, alles wordt eerst in het team en vervolgens met
de ouders besproken en bij onderzoeken geldt dat na een
gesprek de ouders ook altijd nog de informatie op schrift
krijgen.

mee aan een Amerikaans/Canadees onderzoek naar
beademingsondersteuning. Ik blijf nieuwsgierig en vind
onderzoek ook heel leuk. Naast opleiding en lesgeven is
het ook belangrijk om op die manier actief te blijven in
het vak. Het houdt je scherp.

Kinderen als proefkonijn?
Je kunt niet vooruitkomen als je nooit iets probeert.
Jaren geleden was het, ook in Groot Brittannië common
practice prematuren bij bijvoorbeeld een hartoperatie in
een diepe sedatie te brengen. Een trial bracht aan het licht
dat morfine wel degelijk werkt bij hele kleine kinderen
en dat er veel minder kinderen overleden als goede
pijnbestrijding werd gegeven tijdens de operatie. Dit
werd aanvankelijk niet zonder slag of stoot geaccepteerd,
maar toepassing is wel een opzienbarende ontwikkeling
gebleken.
Natuurlijk gaan we niet aan de gang met rare
experimenten, uitgangspunt is steeds het welzijn van
kinderen. Daarnaast is er altijd een medisch ethische
toetsing en wordt zeer zorgvuldig en zuiver met nieuwe
ontwikkelingen omgegaan. Ontwikkeling kan niet zonder
onderzoek en zorgvuldig registreren van de bevindingen.
Ik realiseer me terdege dat er ook een grens is aan ons
medisch technisch handelen.

Taak van de Privacy Commissie is: adviseren over
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van geregistreerden en de eisen die dit aan de
registratie stelt. Nu werd onlangs in een
vergadering opnieuw het beleid onderstreept
waakzaam te zijn bij gegevensverstrekkingen.
Better safe than sorry. Staat dat niet haaks op
het belang van veel onderzoek?
Haaks, ja en nee.
Er is natuurlijk het ethische aspect. Ik zit ook namens de
NvK in de Privacy Commissie. Ik vind het heel prettig
en belangrijk dat er ook een gezondheidsjurist in de
vergadering meedenkt. Dat ondersteunt ons in de morele
verantwoording. Zelf baal ik soms ook, als ik méér wil
onderzoeken dan de regels toelaten. Juist voor kleine
kinderen zijn de regels veel strenger, dat is goed voor hen
en ook voor de onderzoekers. Het is goed dat er een
toetsing vooraf is.

Als ik dit zo hoor denk ik dat jij een voorstander
bent van het registreren? Ook van de neonatale
follow-up neem ik aan?
Ja, wij zien alle kinderen terug na een jaar, na 2 jaar en 5
jaar.Voor een morfine onderzoek hebben we ook een
aantal kinderen die we na 8 jaar terugzien.
Het is héél belangrijk dat je weet wat je doet, had moeten
doen of beter had kunnen laten. Het is een reflectie op je
handelen, verplicht maar ook heel erg nuttig en leuk!
Zijn er nog andere effecten die je na een verblijf/
behandeling op een Nicu zou willen onderzoeken?
Naast veel onderzoek op het gebied van pijnbestrijding
werk ik mee aan onderzoek op het gebied van
voeding, veiligheid op de afdeling, het zogenaamde
NeoSafe project en infecties. Internationaal werk ik
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Jaarlijks ontvangen jullie een praktijkanalyse en
eigen Nicurapportage, binnenkort een PRN Insight,
een interactief programma. Worden deze
rapportages in jullie praktijk besproken?
Jazeker, het zijn spiegels die gebruikt kunnen worden voor
het toetsen van eigen handelen en spiegelen ten opzichte
van anderen en natuurlijk ook voor research.
Heeft enige uitkomst geresulteerd in
onderzoeksvragen, dan wel aanpassing beleid?
Wat ik al noemde: aanpassing bij pijn, voeding, de
corticosteroïden, de koelmethode, maar daarnaast
hebben wij ook spiegelgesprekken met ouders, heel
nuttig! Ouders zitten dan gezamenlijk tegenover
een aantal moderators en spreken met elkaar. De
afdelingsmedewerkers zitten daarachter, nemen niet
deel aan het gesprek, maar mogen meeluisteren. Het

is inmiddels algemeen Isala beleid, maar op de afdeling
neonatologie begonnen.
In juni is het CPZ opgericht. Wat verwacht je
ervan?
Ik hoop niet dat de nadruk teveel op verloskunde
komt te liggen en er te weinig aandacht is voor de
kindergeneeskunde. Het zou fijn zijn als ook voor de
ZonMW onderzoeksprojecten de terreinen niet zo
afgebakend zullen zijn en er veel gezamenlijk onderzoek
komt. Uiteindelijk hoort het doel te zijn een betere
zorg voor de pasgeborene en de moeder. Ik ben er
voorstander van, dat samen aan te pakken!
Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg?
Ik hoop op zorg vóór kind en moeder, vloeiende
overgangen in de overdrachten van alle verschillende
zorgverleners.
Ik hoop dat er steeds meer inzicht komt in de mortaliteit
en morbiditeit van prematuren, zodat ook duidelijk is
wanneer het goed is op te houden met behandelen.

Op de site van VWS staat “het werk raakt uiteindelijk elk individu” In hoeverre merk jij iets van het
beleid van VWS?
Door bezuinigingen moest er vaak personeel uit. Een
paar jaar later moesten die er dan weer bij. Door dit
inconsequente beleid raak je achterop.Voor Nicu’s
worden steeds nieuwe regels bedacht, die niet uitvoerbaar
zijn, omdat daarvoor niet de financiële middelen verstrekt
werden.
Je bent de afgelopen jaren drie keer vader
geworden. Hebben deze persoonlijke
ervaringen in de perinatologische zorg
nieuwe inzichten opgeleverd?
Persoonlijk ben ik erg tevreden over de verloskundige
zorg. Wel constateer ik dat bij de consultatiebureau’s de
zorg wordt uitgehold: verplegend personeel in plaats van
artsen en in de protocollen wordt veel gemist.
Daarnaast ben ik elke keer bij thuiskomst gelukkig als ik
mijn gezonde kinderen zie. Ik besef steeds meer dat het
niet vanzelfsprekend is dat je kinderen krijgt en dat ze
gezond zijn!

Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Voor enkele segmenten, denk aan snel aanbieden van
meniscusoperaties, werkt dat goed.Voor neonatologie
werkt dat niet, dan krijgt dat,wat mensen belangrijk
vinden, voorrang.Voor neonatologie zou een sterke
lobby handig zijn, een vooraanstaand Nederlandse die
bijvoorbeeld een prematuur kind zou krijgen………..

Wat is leuk aan je werk als neonatoloog?
Het is uitdagend werk, steeds nieuwe ontwikkelingen
maken het boeiend deel uit te maken van de neonatologie.
Het geeft ook heel veel voldoening kinderen later terug
te zien!
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Trends in sterfte 1999-2008

maternale sterfte
In dit hoofdstuk wordt zowel de maternale als de
perinatale sterfte beschreven zoals geregistreerd
in de LVR en LNR. Maternale sterfte die later dan
één week na de geboorte van het kind optreedt,
zal in het algemeen niet worden opgenomen
in de LVR. Daarom worden de getallen ook
vergeleken met het aantal gemelde casussen bij de
Auditcommissie Maternale Sterfte van de NVOG,
welke tevens inzicht heeft in de oorzaken van
de maternale sterfte. Perinatale sterfte omvat
de sterfte tijdens de zwangerschap en bevalling
(foetale sterfte) en de sterfte na de geboorte in
de eerste zeven, respectievelijk 28 levensdagen
(vroege, respectievelijk uitgebreide neonatale
sterfte) na een zwangerschapsduur van 22.0 weken.
Indien de zwangerschapsduur onbekend is, wordt
de sterfte weergegeven bij pasgeborenen met een
geboortegewicht vanaf 500 gram (WHO).
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Maternale sterfte is een indicator voor de perinatale zorg.
In de gecombineerde LVR-LNR werden 122 gevallen van
maternale sterfte geregistreerd in de periode 1999-2008
(tabel 3.1). Maternale sterfte die later dan één week na de
geboorte van het kind optreedt, zal in het algemeen niet
opgenomen worden in de LVR. Het getal blijkt dan ook
lager als we dit vergelijken met het aantal gemelde casus van
maternale sterfte bij de Auditcommissie Maternale Sterfte
van de NVOG (voorheen Commissie Maternale Sterfte).De
Auditcommissie Maternale Sterfte van de NVOG registreert
en onderzoekt sinds 1981 gevallen van maternale sterfte
(figuur 3.1). De meldingen worden op vrijwillige basis gedaan
door de zorgverleners.
In de periode 1999 tot en met 2008 werden bij de
Auditcommissie Maternale Sterfte van de NVOG 248
gevallen van directe en indirecte maternale sterfte gemeld.
Hiervan waren 226 gevallen tijdens de zwangerschap of
binnen 42 dagen na beëindiging van de zwangerschap; in 154
gevallen was sprake van directe sterfte en in 72 gevallen van
indirecte sterfte.
Er waren 22 meldingen van late sterfte (na 42 dagen post
partum, maar binnen één jaar post partum), waarbij bij 8
casus sprake was van directe sterfte, en bij 14 gevallen van
indirecte sterfte. De late sterfte behoort evenmin bij het
maternale sterftecijfer. Dus voor de periode 1999-2008
waren er 226 gevallen van maternale sterfte bekend bij de
Commissie (tabel 3.2). Dit betekent voor de periode 19992008 een maternale mortaliteitsratio van 10.6 per 100.000
levend geboren kinderen (226/2.129.906).
De meest recente trendrapportage van de Commissie
had betrekking op de periode 1992 t/m 2005. In deze
periode van dertien jaar bedroeg de maternale sterfte 12.1
per 100.000 levend geboren kinderen (J.M. Schutte, E.A.P.
Steegers, N.W.E. Schuitemaker, J.G. Santema, K. de Boer,

Tabel 3.1
Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-7d) op basis van de PRN registratie naar zwangerschapsduur voor
1999-2008
Maternale sterfte
2003
2004
#
#

Jaar		1999
Zwangerschapsduur		#

2000
#

2001
#

2002
#

22.0-23.6 wk		0
24.0-31.6 wk		3
32.0-36.6 wk		3
37.0-41.6 wk 		9
≥ 42 wk 		0
Onbekend		0

0
3
4
12
0
0

0
2
5
8
0
0

0
0
5
5
0
0

0
3
3
3
0
0

15

10

9

Totaal		
15
19

Totaal

2005
#

2006
#

2007
#

2008
#

0
2
2
3
2
0

0
2
4
8
0
0

0
2
4
6
0
0

1
4
3
4
0
0

0
0
3
4
0
0

1
21
36
62
2
0

9

14

12

12

7

122

#

Auditcommissie Maternale Sterfte

Tabel 3.2
Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-42d) naar oorzaak op basis van de gegevens van de Auditcommissie
Maternale Sterfte NVOG voor 1999-2008
Jaar		1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaal

Doodsoorzaak		#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Amniotic fluid embolism		1
Other thromboembolic causes		1
Hypertensive		10
Hemorrhage		1
Chorioamnionitis/sepsis		1
Abortion/ectopic		1
Anaesthetic		0
Uterine rupture		0
Other direct causes		0
Indirect causes*		13
Cause Unknown		3

4
3
10
1
1
1
0
0
2
7
2

0
2
6
1
2
1
1
0
3
3
3

0
4
11
2
1
0
0
0
0
4
3

0
2
3
1
1
0
0
0
0
7
5

0
3
3
2
2
0
1
0
0
5
1

0
4
4
5
2
0
0
0
1
7
2

0
6
4
1
0
1
0
0
1
11
1

0
1
5
1
0
0
0
0
0
7
1

0
1
0
1
0
1
0
0
0
8
5

5
27
56
16
10
5
2
0
7
72
26

Totaal		31

31

22

25

19

17

25

25

15

16

226

Bron: mw.dr. J. Schutte, names de Auditcommissie Maternale Sterfte NVOG.
* Indirecte sterfte wordt veroorzaakt door een ziekte die al bestond voor of ontstaan is tijdens de zwangerschap, verergerd door de zwangerschap
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Figuur 3.1
Trend maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed voor 1999-2008
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M. Pel, G.Vermeulen,W.Visser, J. van Roosmalen: the
Netherlands Maternal Mortality Committee. Rise in maternal
mortality in the Netherlands. BJOG 2010;117:399-406).

perinatale sterfte
Perinatale sterfte is een belangrijke maat voor de kwaliteit
van de perinatale zorgverlening. In dit trendboek hanteren
we de definitie voor perinatale sterfte van de World Health
Organization (WHO). In 1992 stelde de WHO voor als
definitie van perinatale sterfte: alle sterfgevallen voor de
geboorte (foetale sterfte) of binnen 7 dagen na de geboorte
(neonatale sterfte), na een minimale zwangerschapsduur
van 22 weken (de tijd dat het geboortegewicht veelal 500
gram is). In dit trendboek wordt daarnaast ook de late
neonatale – tussen de 8e en 28e dag na de geboorte – en
de uitgebreide perinatale sterfte (tot en met de 28e dag na
de geboorte) weergegeven. De reden hiervoor is dat voor
pasgeborenen met ernstige neonatale problematiek (zoals
asfyxie, aangeboren afwijkingen, RDS en infectie) sterfte na
de eerste week geen uitzondering is.
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Auditcommissie Maternale Sterfte

In de periode 1999 - 2008 zijn 1.849.566 kinderen
geregistreerd die geboren werden na een zwangerschapsduur vanaf 22 weken en als de zwangerschapduur niet
bekend was, met een geboortegewicht vanaf 500 gram.
Tabel 3.3 toont per jaar in promillen de foetale, vroege
en late neonatale, perinatale en uitgebreide perinatale
sterfte. In 10 jaar tijd zijn 19.676 kinderen overleden in de
periode tot en met 7 dagen na de geboorte, wat neerkomt
op 10,64 per 1.000 geboren kinderen. Het merendeel
van de kinderen overlijdt foetaal, namelijk 7,34 per 1.000
geboren kinderen. In figuur 3.2 is de trend van perinatale
sterfte over de periode 1999-2008 te zien. De perinatale
sterfte daalt van 13,24 per 1.000 geboren kinderen in 1999
naar 9,22 per 1.000 geboren kinderen in 2008. Ook de
uitgebreide perinatale sterfte daalt van 13,59‰ in 1999
naar 9,53‰ in 2008. Deze daling lijkt vooral samen te
hangen met een duidelijke daling van de foetale sterfte
(9,63‰ in 1999 versus 6,48‰ in 2008), ondanks het feit
dat de leeftijd waarop vrouwen bevallen de afgelopen jaren
is toegenomen.

Figuur 3.2
Trend foetale, neonatale en perinatale sterfte voor 1999-2008
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Tabel 3.3
Foetale, neonatale en perinatale sterfte voor 1999-2008
Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

#

‰

Foetale sterfte

9,63

7,71

7,75

7,56

6,92

6,95

6,88

6,76

6,42

6,48

13.575

7,34

Vroege neonatale sterfte
< 24 uur post partum
2 - 7 dagen post partum

3,64
2,54
1,10

3,69
2,41
1,28

3,50
2,36
1,14

3,54
2,50
1,04

3,51
2,52
0,99

3,02
2,03
0,99

3,56
2,48
1,09

3,02
2,04
0,98

3,09
2,21
0,88

2,85
2,04
0,82

6.199
4.289
1.910

3,35
2,32
1,03

Late neonatale sterfte
(8 - 28 dagen post partum)

0,35

0,54

0,47

0,45

0,43

0,44

0,47

0,50

0,51

0,31

827

0,45

13,24

11,36

11,24

11,08

10,37

9,92

10,38

9,71

9,39

9,22

19.676

10,64

Uitgebreide perinatale sterfte 13,59
(tot en met 28 dagen post partum)

11,91

11,71

11,53

10,80

10,36

10,86

10,21

9,91

9,53

20.503

11,09

191.321

189.753

189.282

191.176

182.369

177.666

176.304

173.431

Perinatale sterfte
(tot en met 7 dagen post partum)

Totaal

200.519

2008		
Totaal

177.745 1.849.566 1000,0‰
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In gesprek met……….
Wie: Chantal Hukkelhoven
Wat: epidemioloog/methodoloog van PRN
Waar: Utrecht
Betrokken bij PRN sinds: 1 mei 2006
Chantal, je werkt nu al vijf jaar bij PRN, je eerste
lustrum is geruisloos aan ons voorbij gegaan.
Herinner je je nog iets van je verwachtingen van
het begin?
Ik hoopte dichtbij de dagelijkse praktijk van zorgverleners
te blijven en verwachtte veel contacten met andere
mensen.Vooral wilde ik veel gezamenlijke projecten
opzetten, samen iets goeds bereiken. Dat blijkt in de
praktijk ook vaak zo uit te komen. Ik vind het leuk
om samen met andere onderzoekers de resultaten te
interpreteren. Het is prettig werk, dichtbij de zorg. Het
is werk dat er toe doet, ik heb de indruk dat het de
kwaliteit van de zorg verbetert.
Begon je in 2006 met 95 gegevensaanvragen per
jaar, in 2010 stond de teller op 164. Is dat nog te
doen?
Te doen, tja, de analyses worden vooral veel uitgebreider
en het is moeilijk iedereen snel te faciliteren. We doen
ons best. Intern en vaak samen met de onderzoekers
kijken we naar een goede prioritering. Er zijn altijd
deadlines, onderzoeken die voorrang vragen om allerlei
redenen, hetzij vanwege overheidsvragen, actualiteit,
subsidieaanvragen, promotieafsluitingen etc. Het blijft
steeds schipperen.
Door deze tijdsdruk komen we er helaas niet toe
intern de boel te stroomlijnen, daar zouden we extra
menskracht voor moeten hebben. We zouden de
datasets graag beter op elkaar laten aansluiten, zodat er
sneller standaardrapportages en veel gevraagde analyses
op gedaan kunnen worden. Ook is er veel winst te
behalen bij een extra slag door de zorgverleners extra
te instrueren met betrekking tot data-invoer. Dit soort
zaken vergt tussendoor teveel tijd, het zou fijn zijn als dat
zorgvuldig opgepakt zou kunnen worden.
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Een betere structuur van de dataset, meer samengestelde
variabelen, toegevoegd aan de datasets, betekent dat we
efficiënter kunnen werken. Ook de onderzoekers die aan
onze PRN pc’s werken zouden er baat bij hebben. We
zitten gewoon te krap in de fte’s op ons bureau.
Aan de andere kant is het ook heel goed dat we zoveel
aanvragen krijgen. Het is duidelijk dat men veel wil weten
en in het groot denkt!
Ik herinner me dat je op de Contactdag in oktober
2009 zelfs mij duidelijk wist te maken dat cijfers
echt niet saai zijn! Je gaf toen aan dat bijvoorbeeld
na de Term Breech trial van 2000 veel vraag was
naar data over stuiten en sectio’s. Na Peristat was
dat over de babysterfte. Zie je momenteel ook een
ontwikkeling in de soort onderwerpen?
Jazeker, op dit moment zie je een aantal aanvraagstromen.
Ten eerste zijn er de vragen die zijn gebaseerd op de
onderwerpen uit de aanbevelingen van het rapport
“Een goed begin” van de Stuurgroep Zwangerschap
en Geboorte. Dat betreft vooral de organisatie van de
zorg, vaak in relatie tot babysterfte en nog een heel
scala aan andere uitkomstmaten. Ook het onderwerp
overdracht blijft belangrijk voor onderzoek. Als tweede
komt het Verloskundig Consortium met onderwerpen,
die aansluiten bij de onderzoeken die ze zelf hebben
lopen. Ten derde zijn er invalshoeken als sociaal
economische status, prachtwijken en preconceptiezorg.
Deze zijn ingezet met o.a. het Aanvalsplan Rotterdam
en worden nagevolgd door onderzoekers, die bij ons
aan de gang gaan. Als laatste kun je zien dat indicatoren
steeds belangrijker worden. Ik vermoed dat overheid
en verzekeraars meer inzicht willen in de praktijken.
Er worden bij ons veel vaker eigen praktijkgegevens
opgevraagd, die gebruikt worden voor inzage in het eigen
functioneren.Veel onderzoekers komen bij ons analyseren.
Dat werkt als een soort kruisbestuiving.

Heb je zelf een voorkeur voor
onderzoeksonderwerpen?
Ik heb niet zozeer een voorkeur voor onderwerpen, maar
voor onderzoekers die onafhankelijk, met een open blik,
zorgvuldig en enthousiast aan hun onderzoek werken.
Hoe gaat de samenwerking met andere
onderzoekers?
De vorm van de samenwerking is wisselend, dat hangt
erg samen met de vraagstelling. Als die klein en duidelijk
is dan leveren we de tabellen snel.Voor andere grote
onderzoeken is het fijn als de betrokkenen vooraf komen
praten om te bekijken wat wel en wat niet kan. We
kunnen dan samen een opzet uitwerken. Soms doen wij
alle analyses zelf, soms werken onderzoekers zelfstandig
of onder begeleiding van ons aan onze stand-alone pc’s.
Begeleiding van onderzoekers kost wel veel tijd, maar
levert ook veel op! Vooral de zorgverleners onder de
onderzoekers kijken meer vanuit de praktijk naar de
data, hebben ook meer voeling met wat leeft in het
veld. Daarnaast zien ze ook meer welke problemen je
tegenkomt bij het onzorgvuldig invoeren van data. Deze
bewustwording kan een prélude zijn voor de kwaliteitsslag
bij de invoer.
Na je studie in Wageningen ben je gepromoveerd
op prognose na traumatisch hersenletsel. Denk je
dat er in de verloskunde ook prognostische
modellen te ontwikkelen zijn?
Jazeker, in de geneeskunde worden prognostische
modellen steeds belangrijker. De modellen zijn voor elk
beroepsveld te gebruiken. Samen met zorgverleners en
universitaire onderzoekers heeft PRN onderzoek gedaan
naar de validiteit van modellen die in de gynaecologie en
de kindergeneeskunde gebruikt kunnen worden voor zeer
premature kinderen. Een veelbelovend onderzoek.
Prognostische modellen zijn goed te gebruiken voor
beleidsbeslissingen, counseling, studieopzetten etc. in alle
takken van de geneeskunde. Ze kunnen de arts helpen in
de ondersteuning van het beleid.

Kwaliteitsverbetering is een van de speerpunten
van het nieuwe zorgstelsel.
Indicatoren worden hierbij als effectieve instrumenten gezien. In jouw vorige baan bij CBO heb
je je als adviseur richtlijnen/indicatoren ook met
deze materie beziggehouden. Kun je daar iets over
zeggen?
Dat was in de beginperiode van de aandacht voor
indicatoren en het openbaar maken daarvan. Toen is ook
de website “Kies beter” opgezet. Ik was daar projectleider
van het team dat indicatoren samenstelde voor vrouwen
met incontinentie. Indicatoren zijn goed en belangrijk
maar moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd.
Vijf jaar geleden al corrigeerde PRN uitkomstindicatoren
voor de ernst van de patiëntenpopulatie van een bepaalde
praktijk. Dat verraste mij, dat werd toen nog nauwelijks
toegepast. PRN was daarmee haar tijd ver vooruit!
De correctie is belangrijk bij het vergelijken van de
uitkomstindicatoren tussen praktijken.
Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg of
hoe zou je willen dat het zich ontwikkelt?
Ik verwacht meer samenwerking tussen alle
beroepsgroepen. Alle tendensen wijzen die kant op.
Omdat we bij PRN goed op de hoogte zijn van de
verschillende aandachtsgebieden van zorgverleners
en onderzoeksgroepen, kunnen we ook regelmatig
zorgverleners en groepen aan elkaar verbinden.
Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Als overheid moet je niet alles willen vermarkten.
Anderzijds kan concurrentie een opening bieden voor
overleg over kwaliteitsaspecten. Dit zien we bijvoorbeeld
al enige tijd rondom de indicatoren: soms vragen
praktijken die hoog scoren op een bepaalde indicator,
of we hen in contact kunnen brengen met een praktijk
die lager scoort, om zo van elkaar te leren. Ook zou
marktwerking kunnen zorgen voor meer maatwerk en
een betere afstemming op de wens van de patiënt.
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Wat is leuk aan je werk bij PRN?
Dat kwam al aan de orde bij mijn verwachtingen aan het
begin. Ik heb het idee iets bij te kunnen dragen aan de
kwaliteit van de zorg. Met steeds wisselende teams van
alles voor elkaar krijgen, dat maakt het werk echt leuk.
Je bent vier jaar geleden moeder geworden? Hoe
heb je de andere kant ervaren? Nieuwe inzichten
over de zorg opgeleverd?
Ik ben tijdens de zwangerschap en de bevalling snel
en goed geholpen. Misschien is het financieel en
organisatorisch niet haalbaar, maar het lijkt mij ook prettig
wanneer er bij een bevalling continu een zorgverlener
aanwezig is, niet alleen voor de medische maar ook voor
de sociale kant. Liefst ook steeds een en dezelfde persoon,
niet steeds wisselende gezichten.
Hoe heeft de inhoudelijke kennis, opgedaan met
het werken met de PRN data, jouw beleving van
de zwangerschap beïnvloed?
Ik was blij dat ik al veel wist. Dat gaf mij het gevoel
meer controle te hebben over wat er gebeurde. Ook
dacht ik beter te kunnen inschatten of iets al dan niet
ernstig was. Ik voelde me daardoor een gelijkwaardigere
gesprekspartner van mijn behandelend zorgverlener.
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Er wordt momenteel veel gesproken over
Preconceptiezorg? Heb jij informatie gemist
voorafgaande aan je zwangerschap, die je graag
had willen hebben?
Ik heb vooraf eigenlijk al van alles op internet gevonden.
Ik denk dat preconceptiezorg wel nuttig kan zijn als je
de juiste doelgroep weet te bereiken. Informatie over
bijvoorbeeld het gebruik van foliumzuur en de risico’s van
alcoholgebruik is nog niet bij iedereen bekend.
Heb je nog aanbevelingen voor onderzoekers, die
graag met PRN data willen werken?
Kijk goed wat er allemaal in de dataset zit en vooral ook
wat niet. Maak je onderzoeksvraag zo specifiek mogelijk
en denk goed na over hoe je de data wilt presenteren,
qua tabellen, figuren en boodschap van het verhaal. En dan,
kom snel praten!
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Hoofdstuk 4

Onderzoek met PRN data
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Onderzoek met PRN data
Tabel 4.1

Gegevensaanvragen door de
jaren heen

Aantal gegevensaanvragen bij Stichting PRN voor 2002-2010
Jaar				
Totaal

De bij PRN aanwezige data worden vaak gebruikt
voor onderzoek. Onderzoekers dienen hiervoor een
gegevensaanvraag in. In dit hoofdstuk vindt u informatie
over het aantal gegevensaanvragen, de aanvragers ervan
en de onderwerpen.Verder in dit hoofdstuk een aantal
bijdragen van verschillende onderzoekers die de afgelopen
jaren met de PRN data hebben gewerkt, om u een indruk
te geven van de onderzoeken, die er in de afgelopen jaren
zijn uitgevoerd.

				 #
2002				 42
2003				 79
2004				112
2005				141
2006				 95
2007				 96
2008				144
2009				121
2010				164
Totaal				994
* PRN is per 1 januari 2002 officieel van start gegaan		

Tabel 4.2
Onderwerpen gegevensaanvragen Stichting PRN voor 2002-2010
Jaar*		2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Onderwerp		#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

%

36
7
3
21
0
5
56
7
27
22
57
19
15
15
8

27
1
9
17
0
0
66
20
25
21
84
29
13
25
17

10
2
1
7
0
0
41
16
10
15
42
9
10
13
10

39
1
3
26
6
3
54
7
26
21
52
18
8
16
10

65
0
22
41
2
0
92
49
12
31
101
37
11
32
21

57
0
19
33
3
2
71
27
19
25
113
30
9
44
30

68
10
26
24
2
6
89
23
34
32
29
15
13
1
0

322
32
90
167
15
18
461
161
147
153
486
149
75
160
102

32,4%
3,2%
9,1%
16,8%
1,5%
1,8%
46,4%
16,2%
14,8%
15,4%
48,9%
15,0%
7,5%
16,1%
10,3%

Organisatie van zorg		
15
29
Gegevens eigen praktijk		7
4
Regionale gegevens		4
3
e e
Overdracht 1 /2 lijn		 3
19
Tijdstip baring		0
2
NICU-gegevens/opnames/overplaatsingen
1
1
Moeder		
13
45
algemene gegevens		 2
10
baring en kraambed		 7
21
morbiditeit zwangerschap en baring		 4
14
Kind		
12
25
algemene gegevens		 1
6
baring		 3
6
morbiditeit kind		 7
8
perinatale sterfte		 1
5

2010		
Totaal

Totaal												
100,0%
*) PRN is per 1 januari 2002 officieel van start gegaan
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berichtgevers de meeste gegevensaanvragen indienen,
gevolgd door de onderzoekers en de groep die in het
kader van hun studie cq stage een analyse met de PRN
data willen uitvoeren.
In figuur 4.2 staat het aantal gegevensaanvragen van de
berichtgevers per jaar uitgesplitst naar de beroepsgroep
waaruit ze afkomstig zijn. Per aanvraag kan dit
meerdere beroepsgroepen betreffen. De gynaecologen

In tabel 4.1 staat het aantal gegevensaanvragen
weergegeven voor de periode 2002-2010. Aangezien de
stichting PRN in oktober 2001 is opgericht, is het aantal
gegevensaanvragen pas vanaf 2002 systematisch
geregistreerd. De tabel laat zien dat het aantal gegevens
aanvragen kan wisselen, maar dat dit er per jaar minimaal
95 zijn met een uitschieter naar 164 in het afgelopen jaar.
Figuur 4.1 laat zien dat in de loop der jaren de

Figuur 4.1
Trend gegevensaanvragen naar soort aanvrager voor 2002-2010
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vormen hierbij de grootste groep, maar het aantal
gegevensaanvragen van de verloskundigen en kinderartsen
neemt op dezelfde manier toe. De huisartsen dienen
weinig gegevensaanvragen in. Hopelijk gaat dit veranderen
wanneer vanaf registratiejaar 2009 het huisartsenbestand
meegenomen gaat worden in het koppelen van de losse
LVR en LNR bestanden.
De onderwerpen aangaande de verschillende

gegevensaanvragen staan weergegeven in tabel 4.2.
Hierbij valt op dat de meeste aanvragen over meerdere
onderwerpen gaan.Verder valt op dat het aantal aanvragen
per onderwerp jaarlijks aanzienlijk kan fluctueren. In 2009
waren bijvoorbeeld in bijna alle aanvragen ook gegevens
van kinderen gevraagd, terwijl dit in 2010 maar bij een
klein aantal aanvragen het geval was.

Figuur 4.2
Trend gegevensaanvragen naar soort berichtgever voor 2002-2010
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Een indruk van onderzoeken
gedaan met PRN data
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Het effect van de uitwendige versie op het aantal
à terme geboorten in stuitligging
Pien Offerhaus
Na het verschijnen van de Hannah trial in 2000 (1)
steeg in Nederland het aantal keizersnedes bij à terme
stuitgeboorten bij eenlingzwangerschappen in korte tijd
van 50% naar ongeveer 80% (2). Deze stijging in het aantal
keizersnedes zorgde voor hernieuwde aandacht voor de
uitwendige versie. Met deze handgreep wordt het kind bij
ongeveer 36 weken zwangerschapsduur van stuitligging
naar hoofdligging gedraaid. Ongeveer de helft van alle
pogingen is succesvol. Door een uitwendige versie wordt
de kans op een vaginale geboorte aanzienlijk vergroot.
Daarmee is het een effectieve interventie om een
keizersnede vanwege stuitligging te voorkomen (3-5).
Vóór het verschijnen van de Hannah trial was deze
eeuwenoude handgreep controversieel, en werd op veel
plaatsen in Nederland niet meer verricht. Inmiddels zijn de
richtlijnen van zowel de NVOG als de KNOV helder: bied
zwangeren met een kind in stuitligging een uitwendige

Figuur
ligging kind bij de geboorte, bij à terme eenlingen, in 2002-2008
à terme eenlinggeboorte in stuitligging, 2002-2008
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versie aan (6,7). Niet overal in Nederland wordt deze
aanbeveling even effectief opgevolgd. Er is sprake van
grote variatie in Nederland in het aanbod en de uitvoering
van de uitwendige versie (5, 8).
De mate waarin de uitwendige versie wordt toegepast, en
met welke resultaat, is niet rechtstreeks terug te vinden
in de PRN database. In de huidige LVR1 wordt slechts
een deel van alle versiepogingen geregistreerd, en in de
huidige LVR2 ontbreekt de mogelijkheid voor registratie.
Om toch zicht te krijgen op het effect van het opnieuw
introduceren van de uitwendige versie kan gekeken
worden naar het aantal eenlinggeboorten in stuitliggingen
in de à terme periode. Het doel van het opnieuw invoeren
van de uitwendige versie is immers om het aantal à terme
eenlinggeboorten in stuitligging te verminderen. Daling
van het aantal à terme eenlinggeboorten in stuitligging
is daarmee een goede indicator voor het succesvol
implementeren van de uitwendige versie als interventie.
De ligging bij de geboorte bij à terme
eenlingzwangerschappen in de periode 2002-2008
is weergegeven in figuur. Deze tabel laat zien dat er,
dankzij gedeeltelijke implementatie in eerste en tweede
lijn, een bescheiden effect op het aantal geboorten in
stuitligging waarneembaar is sinds 2002. Het aandeel
à terme eenlinggeboorten in stuitligging is langzaam
gedaald van 4,3% in 2002 tot 3,6% in 2008. Bij maximale
implementatie zou, gezien het succespercentage van
deze ingreep en een beperkt aantal contra-indicaties, een
daling van het aandeel à terme geboorten in stuitligging op
kunnen treden met 1,5- 2%. Bij een aantal van 160.000 à
terme eenlingzwangerschappen per jaar betekent dit een
jaarlijks terugkerende preventie van ongeveer 2400 - 3200

geboorten in stuitligging. Het aandeel geboorten in
stuitligging zou daarmee dalen tot ongeveer 2,5% van alle
à terme eenlingzwangerschappen.
Binnen het Consortium Verloskunde, in samenwerking
met TNO, is inmiddels een implementatieonderzoek
gestart. Dit onderzoek heeft tot doel om belemmeringen
bij zowel professionals als zwangeren te verminderen
en de implementatiegraad van de uitwendige versie te
verbeteren. De onderzoekers hopen daarmee jaarlijks
ongeveer 2000 keizersnedes vanwege à terme stuitligging
te kunnen voorkomen (8).

P. Offerhaus, beleidsmedewerker KNOV.
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Thuis of poliklinisch – wat is veiliger voor het kind?
Ank de Jonge en Jack Bennebroek-Gravenhorst
Het percentage thuisbevallingen in Nederland (ca. 25%)
is beduidend hoger dan in andere westerse landen.
Nederland is daarom bij uitstek een land waar onderzoek
naar de thuisbevalling goed is uit te voeren. Toch is relatief
weinig onderzoek gedaan naar de plaats van bevalling. Wij
voerden daarom een grootschalige nationale cohortstudie
uit, waarbij we gebruik maakten van gekoppelde gegevens
van de Perinatale Registratie Nederland (PRN) over een
periode van 7 jaar (2000 tot en met 2006).
De 529.688 vrouwen in de studie waren onder
begeleiding van de eerstelijns verloskundige aan de
baring begonnen.Van hen wilden 321.307 (60,7%) aan het
begin van de baring thuis bevallen en 163.261 (30,8%)
poliklinisch bevallen. Analyse was volgens het ‘intentionto-treat’ principe, dus op grond van de geplande plaats
van de bevalling aan het begin van de baring. Door middel
van logistische regressieanalyses werd gecorrigeerd voor
verschillen in pariteit, zwangerschapsduur, maternale
leeftijd, etnische afkomst en sociaal-economische status. In
totaal overleden 345 kinderen tijdens de geboorte of tot
7 dagen na de geboorte (7 per 10.000) en 975 neonaten
werden opgenomen op de neonatale intensive care
unit (NICU) (18 per 10.000). Er waren geen statistisch
significante verschillen tussen geplande thuisbevallingen en
poliklinische bevallingen in de sterfte tijdens de geboorte
of tot 7 dagen na de geboorte (gecorrigeerd RR 1,00; 95%
BI 0,78-1,27) of in opname op een NICU (gecorrigeerd
RR 1,00; 95% BI 0,86-1,16). Zie tabel.
Vrouwen die voor de eerste keer bevallen of ouder zijn
dan 35 jaar hebben een hoger risico op perinatale sterfte
en morbiditeit. Echter, in de multivariate analyse hebben
wij gecorrigeerd voor factoren als leeftijd en pariteit. Ook
bleek uit de interactie analyses dat deze factoren geen
invloed hadden op de relatie tussen geplande plaats van
de bevalling en perinatale uitkomsten. Een eerste bevalling
of oudere leeftijd is dus geassocieerd met hogere risico’s
ongeacht of de bevalling thuis of poliklinisch begint.
Het gekoppelde databestand van de PRN is een
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waardevolle bron van informatie voor onderzoeken zoals
hier beschreven. Een nadeel van routinematig verzamelde
data is wel dat deze minder betrouwbaar zijn dan
prospectief verzamelde gegevens. Ook moeten variabelen
die nodig zijn in een onderzoek vaak worden afgeleid van
verzamelde gegevens. Zo is er geen variabele in de PRN
die aangeeft of de baring in de eerste- of tweedelijn is
begonnen. Dit moet worden afgeleid uit informatie over
verwijzingen. De informatie uit de LVR-1 (ingevuld door
verloskundigen) komt niet altijd overeen met die uit de
LVR-2 (ingevuld door gynaecologen). Ook het tijdstip van
sterfte van een kind verschilt regelmatig tussen LVR-1 en
LVR-2. Deze tegenstrijdige informatie zou in theorie tot
verschillende resultaten kunnen leiden in de analyses. We
hebben dit onderzocht in sensitiviteitsanalyses voor de
sterfte uitkomsten: we hebben de analyses verschillende
malen herhaald waarbij we afwisselend casus hebben
weggelaten waarbij het onzeker was of de variabele ‘start
baring eerste- of tweedelijn’ en het tijdstip van overlijden
van een kind correct was gecodeerd.
De resultaten varieerden nauwelijks en de relatieve
risico’s bleven ongeveer gelijk. De conclusie op basis
van dit onderzoek is dan ook dat kiezen voor een
thuisbevalling door laag-risicovrouwen geen verhoogd
risico geeft op perinatale sterfte of ernstige perinatale
morbiditeit, op voorwaarde dat het verloskundige systeem
hiervoor is toegerust met goed opgeleide verloskundigen
en een adequaat transport- en verwijssysteem.

A. de Jonge, Midwifery Science, AVAG en het EMGO
instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg,VUmc,
Amsterdam.
J. Bennebroek-Gravenhorst, TNO Innovation for Life,
Leiden.

Tabel
Perinatale uitkomsten in de eerste week na bevallingen die begonnen zijn onder leiding van de eerstelijns verloskundige a
Totale N

Intrapartum en neonatale sterfte 0–7 dagen ongecorrigeerd

Opname op NICU2 ongecorrigeerd

		
Gecorrigeerd1 			
		
N (%)
RR (BI)
RR (BI)
		
Geplande plaats van bevalling
aan het begin van de baring
Ziekenhuis
163.261
116 (0,07)
1,0
1,0
Thuis
321.307
207 (0,06)
0,91 (0,72 to 1,14)
1,00 (0,78 to 1,27)
Onbekend
45.120
22 (0,05)
0,69 (0,44 to 1,08)
0,71 (0,45 to 1,12)

Gecorrigeerd1		
N (%)
RR (BI)

323 (0,20)
540 (0,17)
112 (0,25)

1,0
0,85 (0,74 to 0,98)
1,26 (1,01 to 1,56)

1,0
1,00 (0,86 to 1,16)
1,33 (1,07 to 1,65)

Pariteit
Multiparae
Primiparae

301.633
228.055

159 (0,05)
186 (0,08)

1,0
1,55 (1,25 to 1,91)

1,0
1,68 (1,34 to 2,10)

378 (0,13)
597 (0,26)

1,0
2,09 (1,84 to 2,38)

1,0
2,24 (1,95 to 2,56)

Zwangerschapsduur
37 t/m 37+6
38 t/m 40+6
41 t/m 41+6

21.260
394.047
114.381

25 (0,12)
222 (0,06)
98 (0,09)

2,09 (1,38 to 3,16)
1,0
1,52 (1,20 to 1,93)

1,99 (1,31 to 3,01)
1,0
1,53 (1,20 to 1,93)

72 (0,34)
641 (0,16)
262 (0,23)

2,09 (1,64 to 2,66)
1,0
1,41 (1,22 to 1,63)

1,90 (1,49 to 2,43)
1,0
1,42 (1,23 to 1,64)

Maternale leeftijd
< 25 jaar
25 tot 34 jaar
≥ 35 jaar

66.369
375.138
88.181

50 (0,08)
219 (0,06)
76 (0,09)

1,29 (0,95 to 1,76)
1,0
1,48 (1,14 to 1,92)

1,06 (0,76 to 1,46)
1,0
1,69 (1,29 to 2,21)

148 (0,22)
640 (0,17)
187 (0,21)

1,31 (1,09 to 1,57)
1,0
1,24 (1,06 to 1,46)

0,91 (0,75 to 1,10)
1,0
1,52 (1,29 to 1,80)

Ethnische afkomst
Nederlands
Niet-Nederlands

432.615
97.073

269 (0,06)
76 (0,08)

1,0
1,26 (0,98 to 1,63)

1,0
1,39 (1,04 to 1,85)

741 (0,17)
234 (0,24)

1,0
1,41 (1,22 to 1,63)

1,0
1,34 (1,14 to 1,58)

Sociaal-economische status
Hoog
137.324
Medium
264.447
Laag
127.917

77 (0,06)
189 (0,07)
79 (0,06)

1,0
1,28 (0,98 to 1,66)
1,10 (0,81 to 1,51)

1,0
1,29 (0,99 to 1,68)
1,00 (0,72 to 1,40)

238 (0,17)
422 (0,16)
315 (0,25)

1,0
0,92 (0,79 to 1,08)
1,42 (1,20 to 1,68)

1,0
0,93 (0,79 to 1,09)
1,30 (1,09 to 1,55)

RR(BI)

BI = betrouwbaarheidsinterval
De relatieve risico’s zijn gecorrigeerd voor pariteit, zwangerschapsduur, leeftijd, etniciteit en ses.
2
Neonaten die in leven waren bij de geboorte
a
Tabel met toestemming overgenomen uit: De Jonge A, Van der Goes BY, Ravelli A, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE. Perinatale sterfte en morbiditeit bij
geplande thuisbevallingen en poliklinische bevallingen. Ned Tijdschr Geneeskd 2009; 153: A1027. Dit artikel is een Nederlandse vertaling van: De Jonge A, Van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg
MP, Mol BW, Nijhuis JG, et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG 2009 Aug;116(9):1177-84.
1
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Wat ons opvalt in de LVR2: epiduralen en opiaten
Tom de Neef en Arie Franx
Inleiding

een samenvatting van de aflevering van de rubriek
die in oktober 2010 verscheen, over pijnbestrijding
tijdens de baring en een kwaliteitsindicator die
daarop was gebaseerd. Deze indicator werd twee jaar
eerder gedefinieerd door het project Zichtbare Zorg
Ziekenhuizen, afgekort als ZiZo.

In 2008 publiceerde de Stichting PRN het programma
LVRinsight. Daarmee kunnen op eenvoudige wijze
gegevens uit de LVR jaarbestanden worden geanalyseerd
en gepresenteerd. Het verschaft de mogelijkheid om
gegevens van de eigen praktijk te vergelijken met
gemiddelden voor het land en de perinatologische regio.
Ook kunnen trends en (univariate) correlaties worden
geanalyseerd met LVRinsight. Sinds begin 2009 schrijven
wij maandelijks een rubriek “Wat ons opvalt in de
LVR2” in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en
Gynaecologie, waarin we een onderwerp behandelen
dat met LVRinsight is geanalyseerd. Als voorbeeld
van de mogelijkheden van LVRinsight volgt hieronder

De ZiZo indicator
Eén van de maatstaven voor kwaliteit van zorg is een
gelijke beschikbaarheid en toepassing van een behandeling
van een acuut probleem overdag en ’s nachts. Met name
het dag/nacht verschil in percentages ‘epiduraal analgesie
tijdens de ontsluitingsfase van de bevalling’ kan een
aanwijzing geven voor eventuele variatie in de kwaliteit

Figuur 1
Toepassing van epiduraal en opiaten in de 2e-lijns referentiegroep
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van zorg in de loop van het etmaal. In de LVR2 wordt
niet geregistreerd wanneer een epidurale wordt gezet.
We hebben slechts de beschikking over het uur van de
geboorte zelf. Niettemin levert dit relevante informatie.

en epiduraal ongeveer even vaak toegepast. Samen zijn ze
goed voor 90% van alle medicamenteuze pijnbestrijding.
Vooral de toename gedurende de laatste vijf jaar is
opmerkelijk, getuige figuur 1.

Trends

Er bestaan landelijk grote verschillen in de toepassing
van medicamenteuze pijnbestrijding. Per praktijk kan dat
variëren van circa 35% tot 60%. De spreiding in
het gebruik van epiduraal is nog veel groter, getuige
de verdeling van praktijken in figuur 2. In 2008 en
2009 speelde in zeker tien praktijken epiduraal geen
noemenswaardige rol en er waren ook tien praktijken
waar bij meer dan een derde van de patiënten een
epiduraal werd gezet.

Medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling wordt
de laatste jaren steeds vaker toegepast. In de groep
patiënten die begeleid werd in de 2e lijn al vóór of tijdens
de ontsluitingsfase en niet beviel door middel van een
primaire sectio, beviel 10 jaar geleden tweederde zonder
medicamenteuze pijnstilling. Tegenwoordig is dat nog maar
de helft. Mede vanwege deze groeiende wens om pijnstilling
is de 2e-lijns populatie ook veranderd. In 2009 zijn opiaten

Figuur 2
Verdeling van praktijken naar hun toepassing van epiduraal
in 2008/09
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Figuur 3
Pijnbestrijding naar het uur van geboorte.
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geboorte uur

Epiduraal
Figuur 3 toont – voor de jaren 2008-2009 – de
percentages epiduraal en opiaten bij bevallingen in de
referentiegroep, als functie van het uur van de geboorte.
Het is evident dat er bij epiduraal een sterke
afhankelijkheid is van het uur van de dag terwijl die bij
de opiaten vrijwel ontbreekt. Hetzelfde geprononceerde
patroon treedt op als we de referentiegroep verder
beperken tot spontaan begonnen bevallingen; alleen
de posities van minimum en maximum zijn dan iets
verschoven.
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Deze gegevens suggereren dat 24/7 dezelfde kwaliteit van
zorg in 2009 nog niet was bereikt.

T. de Neef, fysicus, onafhankelijk auteur van VOKS2i en
LVRinsight.
A. Franx, voorzitter Commissie Indicatoren van de
NVOG, lid bestuur Stichting Perinatale Registratie
Nederland (namens de NVOG) en gynaecoloogperinatoloog, hoogleraar-afdelingshoofd verloskunde,
Universitair Medisch Centrum Utrecht.
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Peripartale Organisatorische Context:
een andere kijk op de verloskundige werkelijkheid
Loes van der Leeuw-Harmsen
De prestaties van het Nederlandse verloskundige
zorgsysteem zijn in internationaal perspectief bij herhaling
als matig gekwalificeerd. Bij het zoeken naar verklaringen
is de aandacht de laatste jaren steeds meer gericht op
mogelijke tekortkomingen in de organisatie van de zorg.
De thuisbevalling, het verplaatsen tijdens de baring, de
beschikbaarheid en de kwaliteit van professionals in
ziekenhuizen buiten kantooruren, zijn onderwerpen van
discussie. Met het recent ontwikkelde P-O-C model
kan meer inzicht gegeven worden in de samenhang
en het functioneren van het Nederlandse peripartale
zorgsysteem.

[-2] plaatsvinden. In de 2e en 3e lijn vindt een baring
plaats op het verloskamercomplex (rij 2) of op een
operatiekamercomplex (rij 9) in een niet-opleidingskliniek
[-3][-4], een opleidingskliniek [-5][-6] of in een tertiair
centrum [-7][-8]. De derde dimensie van het model
wordt bepaald door het tijdvak waarin de uitdrijving
start: overdag op een weekdag [T1] of op een weekend-/
feestdag [T2], tijdens de avond/nacht [T3] of tijdens de
overdrachtsperiode [T4] (kolom 1). Ervan uitgaande dat
er sprake is van een gelijke verdeling van de baringen
over de 7x24 uur dan zal ook het tijdstip start uitdrijving
gelijk verdeeld zijn over de klokuren van een etmaal. Deze
verwachte verdeling is cursief weergegeven in kolom 1.

Het P-O-C model
De omstandigheden waaronder een bevalling plaatsvindt
zijn per patiënt uniek en vormen tezamen de individuele
peripartale organisatorische context. Deze context
wordt bepaald door landelijke richtlijnen, lokale afspraken,
beschikbaarheid van professionals en middelen, afstand,
toevallige omstandigheden maar bovenal door het beloop
van de baring. In het P-O-C model (figuur 1) zijn deze
individuele peripartale contexten met behulp van 3
variabelen (tevens de dimensies van het model) geordend
en samengebracht in POC’s: de begeleiding van de baring
(1D), de geboortelocatie (2D) en het tijdvak waarin de
uitdrijving begint (3D). De begeleiding van de baring kan
plaats vinden olv de 1e lijn [1], er kan sprake zijn van
verwijzing tijdens de ontsluiting [2] of uitdrijving [3] of het
gehele baringsproces vindt plaats olv de 2e of 3e lijn [4]
(rij 1).
Onder begeleiding van de 1e lijn kan een bevalling
zowel thuis [-1] als in een ziekenhuis of kraamkliniek

Figuur 1
Het P-O-C model en de STELpopulatie
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Bepalend voor de indeling van patiënten op 1D niveau
is de risicoselectie door de 1e lijn: laag risicopatiënten in
POC [1] en hoog risicopatiënten in POC [4]. Een manifest
geworden risico tijdens de baring leidt tot indeling in
POC [2] of POC [3]. Ook de indeling op 2D niveau
(verloskamer of operatiekamer als geboortelocatie)
wordt tenminste ten dele bepaald door risicoselectie. De
indeling op 3D niveau wordt primair bepaald door het
spontane beloop van het baringsproces, maar wordt mede
beïnvloed door interventies van zorgprofessionals.

Het onderzoekbestand
Binnen het totale PRNbestand is een onderzoekbestand
afgebakend waarin de samenhang tussen 1e en 2e lijn
zichtbaar is en obstetrische risico’s en interventies
naar verwachting gelijkelijk over de 7x24 uren van de
week zijn verdeeld. Dit onderzoekbestand omvat de
STEL populatie: patiënten die Spontaan à Terme in partu
komen en bevallen van een Eenling die bij het begin van
de baring in Leven is. Dit bestand heeft een omvang van
501 623 records in 2004-2007 en 519 957 records in
2000-2003, beide overeenkomend met ca 70% van het
volledige PRN bestand over deze periodes. In figuur 1
wordt de recordindeling van het onderzoekbestand 20042007 getoond. Per 3D POC (witte cel) is de proportie
aangegeven, in de rijen 8 en 15 per 2D POC de frequentie.
Bij het beschouwen van de recordverdeling valt op dat

voor wat betreft [T2] en [T4] de verdeling in het totale
onderzoekbestand (kolom 13) in hoge mate overeenkomt
met de verwachte verdeling. Daarentegen is er in [T1]
en [T3] sprake van significante verschillen tussen de
werkelijke en de verwachte verdeling. Wanneer alleen
gekeken wordt naar de deelpopulatie die gestart is olv
de 1e lijn (POC [1][2][3]) dan blijkt de verdeling nergens
afwijkend te zijn van de verwachte verdeling (berekening
niet getoond). Hiermee wordt de aanname ondersteund
dat de baringen in een populatie van nature gelijkelijk over
de 7x24 uren van de week zijn verdeeld. De afzonderlijke
deelpopulaties POC [1], POC[2], POC [3] en POC [4] met uitzondering van POC [1-2] - laten wel opmerkelijke
afwijkingen zien tov de verwachte verdeling. In POC
[1-1] (thuis, weekdag, overdag) zijn significant minder
records aanwezig dan verwacht en in POC [1-3] (thuis,
avond/nacht) meer.Voor POC [2] en POC [3] geldt het
omgekeerde: overdag meer records en ’s nachts records
minder dan verwacht. In POC [4] wordt eveneens een
verschuiving naar de dag vastgesteld. Bij toepassing van het
onderzoekbestand 2000-2003 worden overeenkomstige
bevindingen gedaan (niet getoond). Dit alles wijst er
op dat de interventies van zorgprofessionals in beide
periodes niet gelijkelijk over het etmaal zijn verdeeld. In
de 1e lijn tekent zich een disproportioneel verwijspatroon
af en in de 2e en 3e lijn een disproportioneel obstetrisch
interventiepatroon.
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20.4%
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[T1][T2]
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716
2.1

1 852
0.4

Uitkomst baring (Apgar < 7) in 2000-2003
P-OCmodel

Vaginale
bevalling
[T1]
[T2]
[T1][T2]
[T3]
[T4]
[T1]t/
m[T4]
Sectio
Caesarea

[1]

[2]

[3-3]

[3-5]
[3-7]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-3]

[4-5]
[4-7]

TOTAAL
(95% BI)

122
3.5
43
3.1

78
4.9
28
4.1

81
8.1
38
9.5

99
10.9
48
12.7

22
5.7
7
4.4

34
9.8
12
8.1

436
5.7 (5.1 – 6.2)
176
5.5 (4.7 – 6.3)

112
8.1
42
8.1

154
9.1
62
9.1

702
6.5 (6.0 – 7.0)
280
6.4 (5.6 – 7.1)

259
15.6
127
13.0

67
11.2
59
14.6

70
12.0
49
13.5

1096
6.8 (6.4 – 7.2)
612
5.6 (5.2 – 6.1)

221
10.8
143
10.8

246
8.1
191
10.6

1662
7.8 (7.5 – 8.2)
924
7.6 (7.1 – 8.1)

165
3.4

106
4.6

310
3.7
147
3.4

196
5.6
101
5.2

622
3.6

403
5.2

[T1]+
[T2]

2000-2003
(n = 519 957)
Incidentie
en
incidentie per
1000 records

119
8.5

P-OCmodel

147
11.5

194
13.0
107
11.1

29
5.3

46
9.3

612
5.6 (5.2 – 6.1)

154
8.1

216
9.1

982
6.5 (6.1 – 6.9)

420
10.9

533
13.6

155
10.0

165
11.5

2298
6.4 (6.1 – 6.6)

518
9.8

752
10.4

3568
7.4 (7.1 – 7.6)

[2-4]

[2-6]
[2-8]

[3-4]

[3-6]
[3-8]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-4]

[4-6]
[4-8]

TOTAAL
(95% BI)

42
31.4
12
19.7

43
38.0
16
30.0

4
11.3
3
20.0

6
23.9
3
28.8

95
30.9 (24.8 - 37.0)
34
24.3 (16.3 - 32.4)

46
19.3
15
14.7

73
30.2
22
23.2

214
27.1 (23.6 – 30.8)

64
19.9
41
26.1

113
38.9
56
40.4

15
27.8
10
24.2

13
30.4
8
28.9

205
28.9 (25.0 – 32.9)
115
31.5 (25.9 –37.2)

73
19.1
47
19.6

128
30.2
83
33.4

406
26.8 (24.2 – 245
29.4)
28.7 (25.2 – 32.3)

54
27.7

59
35.4

159
23.6

1025
4.1

TOTAAL

228
38.3

7
13.9

[1]

9
25.3

32
22.0

1340
14.8

30
28.3

382
11.8

[2]

[3]

129
28.8 (23.9 – 33.8)

449
29.5 (26.8 –32.2)

61
18.0

181
18.8

2747
7.3 (7.0 – 7.6)

95
28.2

306
30.3

71
21.1 (16.2 – 26.0)

285
25.4 (22.5 – 28.3)

936
26.8 (25.1 – 28.5)

1757
12.1

4504
8.7 (8.4 – 8.9)

[4]

[1][2][3][4]

[1][2][3]

[1-1]

[1-2]

[2-3]

[2-5]
[2-7]

[3-3]

[3-5]
[3-7]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-3]

[4-5]
[4-7]

TOTAAL
(95% BI)

98
3.2
38
3.1

61
4.1
26
4.2

83
9.9
25
7.6

104
10.8
43
10.9

32
12.5
10
9.7

40
14.3
12
10.5

418
6.1 (5.5 – 6.7)
154
5.5 (4.6 – 6.4)

96
7.4
36
7.2

191
9.1
75
8.8

705
6.9 (6.4 – 7.4)
265
6.4 (5.6 – 7.1)

230
3.1
97
2.5

159
4.8
74
4.1

169
13.2
98
11.9

219
12.3
103
9.8

46
11.2
25
9.4

57
12.1
32
10.5

880
6.0 (5.6 – 6.3)
429
5.3 (5.4 – 6.4)

182
9.1
123
10.2

390
10.1
209
9.1

1452
7.0 (6.7 – 7.4)
761
6.5 (6.1 – 7.0)

Uitkomst baringen
[T1]

[1][2][3][4]

[2-5]
[2-7]

STEL populatie

Vaginale
bevalling

[4]

501
623

[2-3]

[T2]

[T1]t/
m[T4]

[1][2][3]

[3]

22
839
4.5

[1-2]

[T1]

[T4]

81
700
16.3

[1-1]

Apgar
score
<7

[T3]

58
827
11.7

Het P-O-C format is niet alleen bruikbaar om de omvang
van de verschillende deelpopulaties in kaart te brengen,
maar ook om per deelpopulatie de uitkomsten van de
baringen te presenteren. In figuur 2 wordt als voorbeeld de
incidentieverdeling
van Apgar score < 7 voor de periode
Apgar
score
2000-2003
getoond
en in figuur 3 voor de periode 2004-2007.
<7
De afname in het voorkomen van een Apgar score < 7 in de
totale populatie
2004-2007 van 8.7 ‰ tot 8.1 ‰ is significant met een RR
= 0.94 (95% BI 0.90-0.98). Deze afname wordt gezien zowel
bij de baringen gestart olv de 1e lijn: van 7.3 ‰ tot 6.6 ‰ (RR
= 0.90, 95% BI 0.85-0.96) als voor de baringen gestart olv 2/3e
lijn: van 12.1 ‰ tot 11.3 ‰ (RR = 0.93, 95% BI 0.87-0.99).
[T2]

[T1][T2]

[T3]
[T4]

[T1]t/
m[T4]

136
3.2

87
4.2

463
2.9

320
4.4

Sectio
Caesarea

[T1]
[T2]

STEL populatie

[T1]+
[T2]
[T3]
[T4]

[T1]t/
m[T4]

TOTAAL

(n = 501 623)
Incidentie
en
incidentie per
1000 records
783
3.4

108
9.2

147
10.9

52
13.2

42
11.7

572
5.9 (5.4 – 6.4)

132
7.4

266
9.0

970
6.7 (6.3 – 7.2)

375
11.5

469
11.2

113
10.9

141
12.1

1881
5.8 (5.5 – 6.0)

865
9.5

3183
6.8 (6.6 – 7.1)

[2-4]

[2-6]
[2-8]

[3-4]

[3-6]
[3-8]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-4]

[4-6]
[4-8]

TOTAAL
(95% BI)

28
28.5
8
18.9

43
36.1
16
32.4

1
5.2
1
11.5

4
16.5
0
0.0

76
29.1 (22.7- 35.6)
25
23.2 (14.2 –32.2)

37
17.4
11
12.3

83
26.5
35
27.8

71
22.0 (16.9 – 27.0)

48
21.8
31
25.7

98
34.9
57
40.8

7
20.9
5
22.8

8
22.4
3
13.1

161
28.2 (23.9 –32.5)
96
31.4 (25.2 –37.6)

54
15.4
44
19.0

185
31.8
95
29.0

400
26.6 (24.0 – 29.2)
235
27.2 (23.7 – 26.9)

36
25.6

115
23.9

59
35.0

214
36.3

1173
13.8

2
7.2

14
16.8

4
12.7

15
16.7

283
11.9

101
27.4 (22.1 –32.7)

358
28.8 (25.8 – 31.7)
2239
6.6 (6.3 – 6.9)

437
8.7

48
15.9

146
16.5

118
26.9

398
29.5

1846
11.3

196
24.9 (21.5 – 28.4)

267
24.1 (21.2 – 26.9)

902
25.9 (24.3 –27.6)
4085
8.1 (7.9 – 8.4)

Wanneer gekeken wordt naar dag/nachtverschillen in de
incidentie van Apgar score < 7 in de periode 2000-2003
(tabel 1), dan valt op dat deze bij baringen gestart in de
1e lijn [1][2][3] in de avond/nacht significant hoger is dan
overdag: 7.7 ‰ versus 6.5 ‰ (RR 1.18, 95% BI 1.08-1.29).
In 2004-2007 wordt dit verschil niet gevonden (tabel
2). Dit blijkt verband te houden met een afname van de
incidentie Apgar scores < 7 in de nachtelijke uren van 7.7
naar 6.8 ‰ (RR= 0.88, 95% BI 0.81-0.95).
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[T2]
[T1]+
[T2]
[T3]
[T4]
[T1]t/
m[T4]

STEL populatie

12
19.7

16
30.0

3
20.0

3
28.8

64
19.9
41
26.1

113
38.9
56
40.4

15
27.8
10
24.2

13
30.4
8
28.9

2000-2003

54
27.7

Incidentie
en
incidentie per
1000 records

159
23.6

(n = 519 957)

Figuur 3

1025
4.1

TOTAAL

59
35.4

228
38.3

7
13.9

32
22.0

1340
14.8

34
24.3 (16.3 - 32.4)

15
14.7

22
23.2

71
21.1 (16.2 – 26.0)

205
28.9 (25.0 – 32.9)
115
31.5 (25.9 –37.2)

73
19.1
47
19.6

128
30.2
83
33.4

406
26.8 (24.2 – 245
29.4)
28.7 (25.2 – 32.3)

9
25.3

129
28.8 (23.9 – 33.8)

30
28.3

449
29.5 (26.8 –32.2)

382
11.8

61
18.0

181
18.8

2747
7.3 (7.0 – 7.6)

95
28.2

306
30.3

285
25.4 (22.5 – 28.3)

936
26.8 (25.1 – 28.5)

1757
12.1

4504
8.7 (8.4 – 8.9)

[4]

[1][2][3][4]

Uitkomst baring (Apgar < 7) in 2004-2007
P-OCmodel

Vaginale
bevalling
[T1]
[T2]
[T1][T2]
[T3]
[T4]
[T1]t/
m[T4]
Sectio
Caesarea

[1]

[2]
[2-3]

[2-5]
[2-7]

[3-3]

[3-5]
[3-7]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-3]

[4-5]
[4-7]

TOTAAL
(95% BI)

98
3.2
38
3.1

61
4.1
26
4.2

83
9.9
25
7.6

104
10.8
43
10.9

32
12.5
10
9.7

40
14.3
12
10.5

418
6.1 (5.5 – 6.7)
154
5.5 (4.6 – 6.4)

96
7.4
36
7.2

191
9.1
75
8.8

705
6.9 (6.4 – 7.4)
265
6.4 (5.6 – 7.1)

230
3.1
97
2.5

159
4.8
74
4.1

169
13.2
98
11.9

219
12.3
103
9.8

46
11.2
25
9.4

57
12.1
32
10.5

880
6.0 (5.6 – 6.3)
429
5.3 (5.4 – 6.4)

182
9.1
123
10.2

390
10.1
209
9.1

1452
7.0 (6.7 – 7.4)
761
6.5 (6.1 – 7.0)

136
3.2

87
4.2

463
2.9

320
4.4

108
9.2

266
9.0

970
6.7 (6.3 – 7.2)

113
10.9

141
12.1

1881
5.8 (5.5 – 6.0)

865
9.5

3183
6.8 (6.6 – 7.1)

[3-4]

[3-6]
[3-8]

SUBTOTAAL
(95% BI)

[4-4]

[4-6]
[4-8]

TOTAAL
(95% BI)

28
28.5
8
18.9

43
36.1
16
32.4

1
5.2
1
11.5

4
16.5
0
0.0

76
29.1 (22.7- 35.6)
25
23.2 (14.2 –32.2)

37
17.4
11
12.3

83
26.5
35
27.8

71
22.0 (16.9 – 27.0)

48
21.8
31
25.7

98
34.9
57
40.8

7
20.9
5
22.8

8
22.4
3
13.1

161
28.2 (23.9 –32.5)
96
31.4 (25.2 –37.6)

54
15.4
44
19.0

185
31.8
95
29.0

400
26.6 (24.0 – 29.2)
235
27.2 (23.7 – 26.9)

2004-2007

36
25.6

Incidentie
en
incidentie per
1000 records

115
23.9

783
3.4

132
7.4

469
11.2

[T1]+
[T2]

[T1]t/
m[T4]

572
5.9 (5.4 – 6.4)

[2-6]
[2-8]

STEL populatie

TOTAAL

52
13.2

42
11.7

375
11.5

[T2]

(n = 501 623)

147
10.9

[2-4]

[T1]

[T4]

[1][2][3]

[1-2]

Apgar
score
<7

[T3]

[3]

[1-1]

59
35.0

214
36.3

1173
13.8

2
7.2

14
16.8

4
12.7

15
16.7
283
11.9

101
27.4 (22.1 –32.7)

358
28.8 (25.8 – 31.7)
2239
6.6 (6.3 – 6.9)

437
8.7

48
15.9

118
26.9

146
16.5

398
29.5

1846
11.3

196
24.9 (21.5 – 28.4)

267
24.1 (21.2 – 26.9)

902
25.9 (24.3 –27.6)
4085
8.1 (7.9 – 8.4)

De andere voorbeelden in de tabellen 1 en 2 betreffen 2D
POC’s. Als gevolg van de kleine getallen is, behoudens een
enkele uitzondering (POC [4-3] in de periode 2000-2003),
geen van de dag/nachtverschillen significant. Een ander
probleem is dat er in veel 2D POC’s sprake is van een
zodanig disproportioneel interventiepatroon (zie figuur 1)
dat aan de vergelijkbaarheid van de deelpopulaties kan
worden getwijfeld. Dit neemt niet weg dat sommige van
de getoonde dag/nachtverschillen opmerkelijk zijn.

En verder
Door het P-O-C model als een organisatorisch raamwerk
over de PRN databank te leggen kan een integraal
beeld van het functioneren van het NL verloskundig
zorgsysteem verkregen worden. Duidelijk wordt zo
dat prestaties van het zorgsysteem moeten worden
beoordeeld tegen de achtergrond van de verschillen
en mutaties in patiëntenstromen. Naast het tonen van
trends over de periode 2000-2007 kan het P-O-C model
ook worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen in de
verloskundige zorg op de voet te volgen en te evalueren.

Tabel 1
Apgar < 7 overdag en avond/nacht in 2000-2003
Overdag

[T1][T2]

Apg <7

‰ (95% BI)

RR [T3]/[T1][T2]

[1][2][3]
[2-4]
[2-6][2-8]
[4-3]
[4-5][4-7]

113 121
1 949
1 666
19 052
23 684

741
54
59
154
216

6.5 (6.1-7.0)
27.7 (20.4-35.0)
35.4 (26.5-44.3)
8.1 (6.8-9.4)
9.1 (7.9-10.3)

ref [1][2][3]
ref [2-4]
ref [2-6[]2-8]
ref 4-3]
ref [4-5][4-7]

Av/nacht

[T3]

Apg <7

‰ (95% BI)

RR (95% BI)

[1][2][3]
[2-4]
[2-6][2-8]
[4-3]
[4-5][4-7]

168 275
3 209
2 904
20 508
30 425

1 301
64
113
221
246

7.7 (7.3-8.1)
19.9 (15.1-24.8)
38.9 (31.9-45.9)
10.8 (9.4-12.2)
8.1 (7.1-9.1)

1.18 (1.08-1.29)
0.72 (0.50-1.03)
1.10 (0.81-1.50)
1.33 (1.09-1.64)
0.89 (0.74-1.06)

Tabel 2
Apgar < 7 overdag en avond/nacht in 2004-2007
Overdag

[T1][T2]

Apg <7

‰ (95% BI)

RR [T3]/[T1][T2]

[1][2][3]
[2-4]
[2-6][2-8]
[4-3]
[4-5][4-7]

100 413
1 408
1 686
17 892
29 449

673
36
59
132
266

6.7 (6.2-7.2)
25.6 (17.3-33.8)
35.0 (26.2-43.8)
7.4 (6.1-8.6)
9.0 (8.0-10.1)

ref [1][2][3]
ref [2-4]
ref [2-6[]2-8]
ref [4-3]
ref [4-5][4-7]

Av/nacht

[T3]

Apg <7

‰ (95% BI)

RR (95% BI)

[1][2][3]
[2-4]
[2-6][2-8]
[4-3]
[4-5][4-7]

153 546
2 202
2 811
20 041
38 706

1 041
48
98
182
390

6.8 (6.4-7.2)
21.8 (15.7-27.9)
34.9 (28.1-41.6)
9.1 (7.8-10.4)
10.1 (9.1-11.1)

1.01 (0.91-1.11)
0.85 (0.56-1.31)
1.00 (0.73-1.37)
1.23 (0.98-1.54)
1.12 (0.95-1.30)

Loes van der Leeuw-Harmsen,
gynaecoloog Deventer Ziekenhuis.
Dank aan Dr.J.H. Schaaf, medisch bedrijfskundige, voor het
beschikbaar stellen van het P-O-C format tbv dit artikel
en zijn adviezen ter zake.
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Gemiddelde Nederland: 9.7

b

Het verbeteren van de perinatale sterfte in
Nederland, te beginnen in Rotterdam
Gouke Bonsel, Jashvant Poeran,
Erwin Birnie, Semiha Denktas en Eric Steegers
Het probleem
In de jaren ’50 van de vorige eeuw liep Nederland
voorop in Europa met lage perinatale sterftecijfers.
Nederland heeft nu echter relatief hoge sterftecijfers
(iets minder dan 10 per 1.000 geboorten), in
vergelijking met België, Scandinavië en het Verenigd
c
Koninkrijk, vergelijkbaar rijke landen. Binnen Nederland
bestaan ook grote verschillen in perinatale sterfte.
Uit figuur 1 blijkt dat met name de 4 grote steden en
meer in het bijzonder achterstandswijken perinataal
ongezond zijn. Dit is aanleiding geweest voor
onderzoek binnen die steden. Uit figuur 2 blijkt dat de
verschillen binnen Rotterdam minstens zo groot zijn
als de landelijke verschillen; alleen de lichtste kleur
correspondeert met een voor Nederland normaal
niveau van perinatale sterfte. Verhoogde perinatale
sterfte heeft een duidelijke relatie met armoede, laag
opleidingsniveau en een niet-Westerse allochtone
afkomst. In 2009-2010 vond een studie plaats naar
de achtergronden van deze verontrustende situatie
in Nederland, waarvoor de gegevens van PRN van
groot belang waren. In zeker 85% van de gevallen van
perinatale sterfte was sprake van: (1) een aangeboren
afwijking, (2) vroeggeboorte (vóór 37 weken
zwangerschapsduur), (3) een laag geboortegewicht
(<p10), of (4) een zogenaamde lage Apgar score bij de
geboorte (<7 na 5 min) (zie diagram). Gezien het belang
van deze vier voorloperaandoeningen hebben wij ze de
zogenaamde ‘Big4’ genoemd. Het grijze gebied geeft de
combinaties aan van twee of meer ‘Big4’. Het grootste
gedeelte van de sterfte (78,2% van de 85%) ziet men bij
een gecombineerd voorkomen van ‘Big4’ aandoeningen;
een laag geboortegewicht zondermeer representeert
slechts 0,2% van de sterfte.
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Diagram
Perinatogram: perinatale sterfte in relatie tot de ‘Big4’
aandoeningen
Perinatale Sterfte

Aangeboren
afwijkingen

met Big4 85%

1,4%

Vroeggeboorte

2,1%

78,2%

0,2%

Laag
geboortegewicht

3,0%

Perinatale Sterfte
zonder Big4 15%

Lage Apgar
score

Bron: Bonsel et al. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte. 2010, Erasmus MC

De aanpak
De Big4 splitsen het verbeteringsproces in enerzijds
het voorkómen van Big4 aandoeningen via preventie
en organisatorische maatregelen, en anderzijds in het
verbeteren van de uitkomsten van Big4 aandoeningen
door tijdige herkenning (risicoselectie, m.u.v. lage Apgar),
en geïntensiveerde zorg van verloskundige, gynaecoloog
en kinderarts samen, inclusief een zgn. 7*24u organisatie.
Rotterdam is hier al in 2008 mee begonnen. Het had
de primeur van een lokaal project tegen de hoge
‘babysterfte’, het zogenaamde programma ‘Klaar voor
een Kind’ (www.klaarvooreenkind.nl). Gedetailleerde
PRN-analyses vormden de prikkel tot intensieve politieke

en zorginhoudelijke samenwerking van de Verloskunde
Academie Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum (het
academische ziekenhuis), de GGD Rotterdam Rijnmond
en de Gemeente Rotterdam, en uiteraard de zorgpartijen.
Kenmerkend voor het programma zijn zorgverbeteringen
in verschillende zwangerschapsspecifieke perioden: (1)
vóór de zwangerschap, (2) de vroege zwangerschap, (3)
de late zwangerschap, (4) bevalling en kraambed, en (5)
a
de zuigelingperiode. In verschillende deelgemeenten zijn
proefprojecten opgestart, gericht op de belangrijkste
problemen conform de PRN-data. Op basis van de
ervaringen 2008-2011 wordt deze aanpak vanaf najaar
2011 met steun van het Ministerie van VWS ook
toegepast in enkele andere gemeenten.

Figuur 1
Perinatale sterfte per 1000 geboorten in de Nederlandse
provincies en de 4 grote steden; 2000-2007. ‘PW’= ‘prachtwijk’/
achterstandswijk

Conclusie
De PRN-registratie vormt een inspiratiebron om de
achtergronden van perinatale sterfteverschillen te
begrijpen, en een krachtig instrument om op landelijk en
lokaal niveau tot zorgverbetering te komen.

G.J. Bonsel, J. Poeran, E. Birnie, S Denktas, E.A.P. Steegers,
Verloskunde & Gynaecologie, subafdeling Verloskunde en
Prenatale Geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam.
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c

Aangeboren

Perinatale Sterfte

PRN als informatiebron, een visie

Ben Willem Mol
Goede kwaliteit van zorg kan alleen geleverd worden
als er een permanente cyclus van meten, weten en
verbeteren bestaat. Zonder meten zullen wij niet weten
en kunnen we ook niet verbeteren.
De Perinatale Registratie Nederland is bij uitstek het
instrument dat gebruikt kan worden om de kwaliteit
van verloskundige zorg te meten. Omdat van alle
zwangerschappen op het moment van bevalling
kerngegevens ingevoerd worden wat betreft loop van de
zwangerschap en baring, en omdat de neonatale uitkomst
bij een groot deel van de bevallingen geregistreerd wordt,
is het mogelijk om in Nederland een goed beeld te krijgen
van de verloskundige zorg.
Het is belangrijk om te realiseren dat verbeteren van
de kwaliteit van zorg op verschillende niveaus geschiedt.
Waar PRN een registratie is van alle bevallingen, schiet
zij tekort als het gaat om het specifiek evalueren van
de effectiviteit van interventies omdat hierbij vaak
randomisatie nodig is. Alhoewel PRN wel bepaalde
interventies registreert, is het vaak niet mogelijk om de
effectiviteit van een bepaalde strategie zoals afwachtend
beleid te registreren, simpelweg omdat het exacte
moment van diagnose en starten van een afwachtend
beleid niet geregistreerd worden.
Een goed voorbeeld is hier evaluatie van de effectiviteit
van inleiden van de baring bij zwangerschapshypertensie
of pre-eclampsie. Bij een oorspronkelijke analyse uit de
PRN data leek het zo te zijn dat de kans op het krijgen
van een sectio caesarea verdubbelde door een inleiding.
Op grond van deze gegevens zou een terughoudend
beleid ten aanzien van inleiding bij dit ziektebeeld
geïndiceerd zijn.
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Omdat er echter aanzienlijke praktijk variatie bestond
ten aanzien van de vraag of er ingeleid moest worden
bij zwangerschapshypertensie dan wel bij pre-eclampsie
à terme werd toch een gerandomiseerde trial over dit
onderwerp gestart. De trial was mede mogelijk omdat
aan de hand van de PRN gegevens een goede schatting
kon worden gegeven van de omvang van dit klinische
probleem in Nederland. Deze studie aangeduid met het
acroniem ‘HYPITAT’ verliep zeer succesvol.
Net zoals de volger van het nieuws bij belangrijke
gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis weet waar hij
zich bevond toen belangrijk nieuws bekend werd, weet
de trialist wanneer precies hem verrassend resultaat
bekend wordt. Op 28 mei 2008 vertelde Denise Bijlenga
mij dat er in de afwachtende arm van de HYPITAT
trial significant meer sectio’s verricht waren dan in de
arm waarin de bevalling ingeleid was, een uitkomst die
precies tegenovergesteld was aan die op basis van de
waarnemingen in PRN verwacht werd. Wat was er aan de
hand?
In de eerste plaats bleek dat het bevallen na een
inleiding, de kans op een sectio niet verhoogde ten
opzichte van afwachten op de start van een spontane
partus. Ten tweede bleek echter dat bij vrouwen
met zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie, het
ziektebeeld in de loop van de tijd ernstiger werd. Omdat bij
relatief ernstig zieke vrouwen, de kans op een keizersnede
vergroot is, bleek dat inleiden de kans op een sectio
opnieuw beïnvloedt. Afwachtend beleid maakte dat
sommige vrouwen zieker werden waardoor de kans op een
sectio toenam.
Het netto resultaat van deze beide mechanismen leidde
bij vrouwen met zwangerschapshypertensie of preeclampsie na afwachtend beleid tot een hoger sectio
percentage.

Hoe kwam het dat deze waarneming precies omgekeerd
was aan dat wat we gezien hadden in PRN? In
tegenstelling tot de gerandomiseerde trial wordt bij PRN
het exacte moment van de keuze tussen afwachtend
beleid en inleiden van de baring niet geregistreerd. Sterker
nog het moment voor kiezen van afwachten wordt nooit
geregistreerd. Indien bij een patiënte voor afwachten
wordt gekozen, wordt in PRN alleen het moment
geregistreerd waarop ofwel de partus spontaan begin,
ofwel vanwege slechte conditie van de patiënte alsnog een
inleiding wordt gepland. Dit is dan ook de reden dat in
PRN inleiding relatief vaker plaatsvindt bij patiënten, die
ofwel zelf in slechte conditie zijn, ofwel een kind hebben
met een slechte conditie. Eerder zou men de conclusie
kunnen trekken dat inleiden van de baring leidt tot een
hoger sectio percentage. Het gevaar op een dergelijke
vertekenende waarneming bestaat bij alle interventies,
waarbij het moment van keuze voor een alternatieve
interventie eigenlijk niet goed wordt vastgelegd.

Al met al vormde PRN bij de HYPITAT een cruciale
informatiebron.

B.W. Mol, gynaecoloog AMC, Amsterdam.
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BWJ, van Pampus MG. Induction of labor versus
expectant monitoring for gestational hypertension and
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multicenter randomised controlled trial. Lancet 2009;
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De rol van PRN was naast planning van de studie ook
cruciaal bij het meten van het effect van de studie.
Doordat in PRN ook complicaties worden bijgehouden
was het mogelijk om te kijken of de incidentie van deze
complicaties veranderde voor, tijdens en na de studie en
of er verschil was tussen ziekenhuizen die wel en niet
aan de studie deelnamen. Zoals in de BJOG gepubliceerd
zal worden, was bij de HYPITAT studie een duidelijke
associatie met een aantal gevallen van eclampsie te
leggen. Een analyse van het beloop van het aantal gevallen
van eclampsie in de tijd alsmede de vergelijking met de
gevallen van eclampsie in de ziekenhuizen die wel en niet
aan de HYPITAT studie deelnamen, liet zien dat in de loop
van de studieperiode het aantal gevallen van eclampsie in
Nederland enorm afnam, met name bij patiënten boven de
36 weken. Daarnaast was deze afname significant sterker
in die ziekenhuizen, waarbij de maatschap Gynaecologie
deelnam aan de HYPITAT studie.
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Het komen en gaan(?) van de tweeling
“epidemie” in Nederland:
LVR/PRN data over de periode 1995-2008
Nils Lambalk en Tamar Konig
Gedurende de afgelopen 25 jaar was er een sterke
toename van het aantal meerlinggeboortes in Nederland
evenals in vele andere ontwikkelde landen. Over het
algemeen is deze sterke stijging in verband gebracht met
de sedert de jaren 80 enorm uitbreidende toepassing
van kunstmatige voortplantingstechnieken zoals In Vitro
Fertilisatie/Intracytoplasmaire Spermatozoa Injectie (IVF/
ICSI), hormoon gestimuleerde intra-uteriene inseminatie
(IUI) en ovulatie inductie (OI) Tot voor kort was het
gebruikelijk om bij IVF twee of meer embryo’s te plaatsen
teneinde de kans op een zwangerschap te verhogen.
Nieuwere inzichten plus aanzienlijke verbeteringen in
het IVF laboratorium zoals embryoselectietechnieken
en cryotechnieken maken het verantwoord om vaak
nog maar tot het plaatsen van een enkel embryo over
te gaan zonder een noemenswaardig nadelig effect
op de kans op zwangerschap (1). Dit heeft te maken
met het streven om het aantal tweelingen na IVF te
verminderen omdat een tweelingzwangerschap gepaard
gaat met aanzienlijk toegenomen risico’s voor zowel
de moeder als kinderen. Terwijl manipuleren met het
aantal te plaatsen embryo’s een heel effectieve methode
is om meerlingenzwangerschappen bij IVF te beperken,
is dit minder eenvoudig te bereiken bij de andere
methoden. Immers bij hormoon gestimuleerde IUI en
OI ligt de oorzaak van een eventuele meerling bij de
geïnduceerde multiple follikelgroei terwijl bevruchting en
embryoselectie en implantatie oncontroleerbaar in vivo
plaats vindt.
Mogelijkerwijze zullen dus over enkele jaren alleen nog
maar deze vruchtbaarheidsbehandelingen en niet meer
IVF/ICSI instrumenteel zijn met betrekking tot het
ontstaan van meerlingzwangerschappen.
Het is daarom van belang om enig inzicht te krijgen met
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betrekking tot de omvang van deze problematiek in de
context van het aantal natuurlijke conceptie meerlingen.
Vanaf 1994 bestaat voor Nederland de unieke
mogelijkheid om met bestaande gegevens uit de
toenmalige Landelijke Verloskundige Registratie(LVR),
thans Perinatale Registratie Nederland(PRN) een indruk
te verkrijgen over de prevalentie van tweelingen en
grotere meerlingen in relatie tot wijze van conceptie.Vanaf
toen werd namelijk ingevoerd om bij de rapportage over
de zwangerschap en de bevalling, de wijze van conceptie
aan te geven: IVF/ICSI, Ovulatie Inductie/Intra Uteriene
Inseminatie(OI/IUI), dan wel natuurlijke conceptie.
We analyseerden de gegevens betreffende de periode
1995 tot en met 2008 met betrekking tot het aantal
tweeling- en grotere meerling bevallingen gerubriceerd
naar wijze van conceptie (IVF, IO/IUI en natuurlijk)
en de tweelingen werden onderverdeeld naar
geslachtsamenstelling (gelijk of ongelijk).Volgens de
Weinberg-regel is het aantal twee-eiige tweelingen het
dubbele van het aantal ongelijkgeslachtelijke tweelingen.
Om de frequentie van tweelingen per aantal geboortes
te bepalen maakten we over de te onderzoeken jaren
gebruik van getallen van het CBS (www.cbs.nl).
Figuur 1 geeft in een overzicht van de frequentie weer
van twee-eiige tweelingen/per 100.000 levend geborenen
in Nederland over de periode uitgesplitst naar wijze
van conceptie. De getallen zijn die voor tweelingen van
ongelijk geslacht. Om voor iedere categorie het totaal(per
100.000) te berekenen moeten de getallen met twee
vermenigvuldigd worden. Duidelijk is te zien dat er vanaf
1995 een sterke stijging (46%) van het totaal aantal

Figuur 1
Aantal jongen/meisje tweelingen per 100.000 geboortes in
Nederland over de periode 1995-2008 in Nederland per
conceptiewijze

220.000

tweeling geboortes was tot en met 2001. Daarna geeft
de grafiek aan dat een daling is ingezet tot en met 2008.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat natuurlijke conceptie in
verhouding tot de geassisteerde voortplanting veruit de
grootste bijdrage levert aan aantallen tweelinggeboortes.
Hierna levert IVF/ICSI de grootste bijdrage en de bijdrage
van OI/IUI varieert tussen de 10 en 15%. Alhoewel
subtiel, lijkt er vanaf 1995 een geringe maar nog steeds
voortdurende stijging te zien in deze categorie.
De aanvankelijk sterke stijging tot 2001 kwam dus door
een zeer sterke stijging van zowel IVF als natuurlijk
geconcipieerde tweelingen. De waar te nemen daling
is vooral het gevolg van afname van tweelingen na
IVF (-22%) maar doordat de relatieve bijdrage van de
natuurlijke conceptie aan tweelinggeboorten vele malen
groter is dan de kunstmatige voortplanting levert ook de
15% daling in deze groep een relatief grote bijdrage aan
overall daling.
De grote stijging van natuurlijke twee-eiige tweelingen
is waarschijnlijk het gevolg van de sterk toegenomen
leeftijd van de moeder. In een periode van 10 jaar is de
gemiddelde leeftijd van deze moeders namelijk met niet
minder dan 1 jaar gestegen van 30,6 naar 31,6 jaar wat
in demografisch opzicht als een aardverschuiving moet
worden beschouwd (Figuur 2).

Op grond van deze getallen en getallen van het CBS uit
het pre IVF tijdperk (< 1981) berekenden we dat de met
stijgende maternale leeftijd gepaard gaande toename van
tweelingzwangerschappen ongeveer 1 promille stijging
per leeftijdsjaar bedraagt. Recent is gebleken dat er een
duidelijk toegenomen kans is op multiple follikelgroei, een
vereiste om twee-eiige tweelingen te krijgen, naarmate
vrouwen ouder worden. wat het gevolg is van ontregeling
van de ovarieel-hypofysaire feedback interactie (2).
De daling van het aantal IVF gerelateerde
tweelinggeboortes is de afspiegeling van de
beleidswijziging om bij IVF nog voornamelijk één embryo
te plaatsen. De Nederlandse Landelijke Infertiliteit
Registratie (LIR) rapporteert voor 2009 een cijfer
van nog steeds 18%. Maar vanzelfsprekend is ook
in deze registratie vanaf 2003 een duidelijke daling
waarneembaar(www.nvog.nl).
Het aantal tweelingen na OI/IUI is over de jaren heen
niet dramatisch maar wel gestaag gestegen (figuur 1).
Opgemerkt moet worden dan de “effectiviteit ” van
met name IUI deels berust op de verkregen multiple
follikelgroei.

Figuur 2
Leeftijd (Jaar) van de “jongen/meisje” tweelingen over de
periode 1995-2008
220.000
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Uit de huidige analyse blijkt overigens dat gedurende
de afgelopen jaren het merendeel van grote
meerlingbevallingen als gevolg van natuurlijke conceptie
is ontstaan. In 2008 registreerde de LVR 38 grote
meerlingbevallingen. Hiervan waren er 20 na natuurlijke
conceptie en respectievelijk 16 en 2 na OI/IUI en IVF
(ICSI).
Zoals uit deze analyse blijkt, speelt toename van
moederlijke leeftijd een belangrijke rol bij de gesignaleerde
toename van twee-eiige tweelingen.
Een daling van de leeftijd van de moeder met bijvoorbeeld
2 jaar bij een landelijk geboortecijfer van rond de
150.000 à 200.000 zou leiden tot circa 300 à 400 minder
natuurlijke tweelingen wat een daling is van ongeveer
10 %. Dit zou een perinatale sterfte van ongeveer 20
kinderen kunnen voorkomen en het aantal langdurige
NICU opnames (als maat voor ernstige morbiditeit) met
ongeveer 300 terugbrengen(3). Als we voorts in staat
zouden zijn om het aantal tweelingen ten gevolge van
IO/IUI te kunnen terugbrengen tot de helft van nu dan
zou dat ca 15 perinatale sterftes en 200 NICU opnames
kunnen schelen. Het ligt voor de hand dat het de taak van
voortplantingsspecialisten is om te streven naar methodes
die het ontstaan van meerlingen na IO/IUI zoveel mogelijk
tegen gaan.
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Infectie met C. burnetii (Q-koorts)
tijdens de zwangerschap
Chantal Hukkelhoven, Wim van der Hoek
en Janna Munster
Sinds het voorjaar van 2007 is er in Nederland sprake
van een uitbraak van Q-koorts, een zoönose veroorzaakt
door de bacterie Coxiella burnetii. Aanvankelijk was de
uitbraak gelokaliseerd in Noord-Brabant, maar inmiddels
komt de infectie ook in andere delen van het land voor.
In de internationale literatuur wordt gesuggereerd
dat infectie met C. burnetii tijdens de zwangerschap is
geassocieerd met zwangerschapscomplicaties (met name
vroeggeboorte, dysmaturiteit en foetale sterfte). Het
aantal hierin bestudeerde zwangere vrouwen, geïnfecteerd
met C. burnettii, is echter zeer beperkt (minder dan 100
vrouwen voor alle studies tesamen). Om te bestuderen
of deze associatie ook in Nederland aangetoond kon

worden, is het onderstaande onderzoek uitgevoerd.
Mede op basis van de hierna beschreven studie is een
ander geclusterd gerandomiseerd onderzoek gestart naar
de (kosten)effectiviteit van screenen op Q-koorts bij
zwangeren in hoog-risico gebieden
(www.qkoortsonderzoek.nl/zwangerschap).
Momenteel werkt PRN, samen met het RIVM en het UMC
Groningen, aan een analyse naar regionale verschillen in
zwangerschapsuitkomsten in relatie tot de incidentie van
Q-koorts, om zo nader inzicht te krijgen in het effect van
C. burnetii infectie op zwangerschapsuitkomsten.

Figuur
Relatie tussen aanwezigheid van IgM en/of IgG antilichamen tegen C. burnettii en ongunstige zwangerschapsuitkomsten		
Relatie tussen aanwezigheid van IgM en/of IgG antilichamen tegen C. burnettii en ongunstige zwangerschapsuitkomsten
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Recente of doorgemaakte infectie

Apgar score <7

Minimaal één ongunstige uitkomstmaat
of perinatale sterfte

Doel

Conclusie

Onderzoeken of een recente infectie met C. burnetii
een ongunstig effect heeft op de uitkomst van de
zwangerschap.

In tegenstelling tot andere literatuurgegevens is in deze
studie geen bewijs gevonden dat vrouwen met antistoffen
tegen C. burnetii ongunstige zwangerschapsuitkomsten
hadden vergeleken met vrouwen zonder deze antistoffen.

Methode
Via het bestaande nationale programma voor prenatale
screening op infectieziekten zijn serum monsters uit 2007
en 2008 uit het gebied met de hoogste incidentie van
Q-koorts (regio Noord-Brabant) verzameld en getest op
IgG en IgM antilichamen tegen C. burnetii via een indirecte
immunofluorescentie test. Deze gegevens zijn gekoppeld
met de data van de Stichting Perinatale Registratie
Nederland.Verschillen in zwangerschapsuitkomsten
tussen vrouwen met positieve en negatieve serologie
zijn onderzocht m.b.v. multivariate logistische regressie
analyse, waarbij rekening is gehouden met variatie in
leeftijd, etniciteit en sociaal-economische status van de
moeder, eenling/meerling, de mate van verstedelijking van
de woonplaats van de moeder en de ligging van het kind.

Resultaten

C.W.P.M. Hukkelhoven, stichting Perinatale Registratie
Nederland, Utrecht.
W. van der Hoek, Centrum Infectieziektenbestrijding,
RIVM, Bilthoven.
J. Munster, Universitair Medisch Centrum Groningen,
Afdeling Obstetrie en Gynaecologie/Epidemiologie,
Groningen.
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Evaluatie van de serologische resultaten van 1.174
vrouwen laat zien dat de aanwezigheid van IgM en/of IgG
antilichamen tegen C. burnetii niet statistisch significant was
geassocieerd met vroeggeboorte, laag geboortegewicht,
een lage apgar score en andere ongunstige uitkomstmaten
(zie figuur).
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Travel time from home to hospital and adverse
perinatal outcomes in women at term in the
Netherlands
Anita Ravelli en Martine Eskes
De doelstelling van het onderzoek was om het effect van
reistijd, bij het begin of tijdens de baring, van huis naar het
ziekenhuis op mortaliteit en op ongunstige uitkomsten bij
een à terme zwangerschap te bestuderen.
Het design was een nationale populatie cohort studie
van vrouwen die zijn bevallen vanaf 1 januari 2000
t/m 31 december 2006 van een eenling. De gegevens
zijn afkomstig uit de Perinatale Registratie Nederland
(PRN). Het betrof totaal 751 926 kinderen die bij een
zwangerschapsduur van 37.0 t/m 41.6 weken in het
ziekenhuis zijn geboren.
Bij het onderzoek is gekeken naar het effect van reistijd
per auto vanaf het huisadres van de vrouw tot aan het
ziekenhuis waar de baring plaatsvond. In deze periode
waren dit 99 ziekenhuizen (zie figuur). Logistische
regressie analyse is gebruikt waarbij rekening werd
gehouden met de zwangerschapsduur, de leeftijd van de
vrouw, pariteit, etniciteit, SES, urbanisatiegraad, 2de of 3de
lijnsziekenhuis en het aantal geboorten per ziekenhuis.
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naar de mortaliteit binnen 24 uur (oddsratio 1,51; 95%-BI:
1,13-2,02). Het risico van langere reistijd op slechte uitkomst
was ook verhoogd (oddsratio 1,27; 95%-BI: 1,17-1,38).
Ruim een kwart van de zwangere vrouwen (25.8%)
woonde op een reisafstand van 20 minuten of meer van
het ziekenhuis (zie figuur).
Naast reistijd bleek uit dit onderzoek dat bij vrouwen
die bij 37 weken zwangerschapsduur bevielen er een
verhoogde kans was op mortaliteit (oddsratio 2,23; 95%BI: 1,81-2,73). Ook bij 41 weken zwangerschapsduur was
het risico op mortaliteit significant verhoogd (oddsratio
1,52; 95%-BI: 1,29-1,80).
Conclusie: een reistijd van huis naar het ziekenhuis van
20 minuten of meer via de weg is geassocieerd met een
verhoogd risico van mortaliteit en slechte uitkomst bij
vrouwen die à terme bevallen. Deze bevindingen zouden
in plannen voor de centralisatie van obstetrische zorg in
Nederland meegewogen moeten worden.

De belangrijkste uitkomstmaat was mortaliteit als
combinatie van durante partu sterfte en neonatale sterfte
t/m 7 dagen. De tweede uitkomstmaat was slechte
uitkomst, een combinatie van mortaliteit, Apgar score
< 4 en/of opname van het kind op een Neonatale
Intensive Care Unit voor minimaal 24 uur.

Referentie

De resultaten waren: mortaliteit 1,5 per 1000 geboorten
en de slechte uitkomst kwam in 6,0 per 1000 geboorten
voor. Er was een positief verband tussen langere reistijd
(≥ 20 minuten) en mortaliteit (oddsratio 1,17; 95%-BI:
1.002-1.36). Dit verband was sterker indien werd gekeken

1) Travel time from home to hospital and adverse
perinatal outcomes in women at term in the
Netherlands. Ravelli ACJ, Jager KJ, de Groot MH,
Erwich JJHM, Rijninks-van Driel GC, Tromp M,
Eskes M, Abu-Hanna A, Mol BWJ. BJOG. 2011
Mar;118(4):457-65. Epub 2010 Dec 8.

A.C.J. Ravelli, klinisch epidemioloog, AMC Amsterdam
M. Eskes, gynaecoloog n.p., AMC, Amsterdam.

Figuur
De reisafstand in minuten naar de het ziekenhuis van de bevalling in de periode 2000-2006.
(Master thesis M. de Groot, 2009, AMC, Amsterdam).
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Risicofactoren voor aangeboren afwijkingen
in Nederland
Ashna Mohangoo
Introductie
Aangeboren afwijkingen zijn geassocieerd met een hoge
perinatale morbiditeit en mortaliteit en gaan gepaard met
grote maatschappelijke en economische consequenties.
Inzicht in risicofactoren voor aangeboren afwijkingen
kan leiden tot mogelijkheden voor primaire preventie of
vroegtijdige opsporing tijdens de zwangerschap.

Methode
De landelijk gekoppelde LVR/LNR-bestanden, waarin
een groot deel van alle geborenen van Nederland zijn
geregistreerd, bieden de mogelijkheid om onderzoek
te doen naar relatief laag frequente aandoeningen zoals
aangeboren afwijkingen. Aangeboren afwijkingen werden
gedefinieerd volgens een specifiek coderingssysteem en
onderverdeeld in acht orgaanstelsels. Om een schatting
te maken van de individuele bijdrage van risicofactoren
op het voorkomen van aangeboren afwijkingen, rekening
houdend met andere risicofactoren, werden multivariate
logistische regressiemodellen geconstrueerd, met als
uitkomstvariabele aangeboren afwijkingen (binnen
een orgaanstelsel) en de potentiële risicofactoren als
determinanten.
Om inzicht te krijgen in de bijdrage van de risicofactoren
op het ontstaan van aangeboren afwijkingen op
populatieniveau werd voor elke potentiële risicofactor
een populatie attributief risico (PAR) berekend. De PAR
is naast de sterkte van het verband tussen risicofactor en
aangeboren afwijking ook afhankelijk van de prevalentie
van de risicofactor in de bevolking.
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gevonden (Tabel 1). Aangeboren afwijkingen kwamen
tweemaal zo vaak voor bij geborenen waarvan de
moeders diabetes of epilepsie hadden. Jongens hadden
bijna anderhalf maal zo veel aangeboren afwijkingen.
IVF/ICSI-behandelingen gaven 30% meer aangeboren
afwijkingen. Ook andere vruchtbaarheidsbehandelingen
(22%), hoge maternale leeftijd (18%),
meerlingzwangerschap (17%), minimaal drie abortussen
in de anamnese (15%), niet-westerse etniciteit (11%)
en primipariteit (11%) werden gerelateerd aan meer
aangeboren afwijkingen.

Resultaten

Uit Tabel 1 blijkt ook dat in bijna alle orgaanstelsels
tweemaal zo vaak aangeboren afwijkingen voorkwamen
bij geborenen van vrouwen met diabetes. Het risico
op afwijkingen aan het hart en bloedvaten was zelfs
verdriedubbeld.Voor maternale epilepsie was het risico
op aangeboren afwijkingen in alle orgaanstelsels, behalve
het ademhalingsstelsel, ruim verdubbeld en kwamen
afwijkingen van het centraal zenuwstelsel en zintuigen
zelfs 3,3 maal zo vaak voor. Hoge maternale leeftijd en
IVF/ICSI-behandelingen waren vooral gerelateerd aan
chromosomale, syndromale en diverse afwijkingen, terwijl
bij andere vruchtbaarheidsbehandelingen vooral meer
afwijkingen van het centraal zenuwstelsel en zintuigen en
de huid en buikwand werden geregistreerd. Geborenen
van moeders met een niet-westerse etniciteit hadden
ongeveer 30% meer aangeboren afwijkingen van het
centraal zenuwstelsel en zintuigen, huid en buikwand en
skelet en spierstelsel. Bij meerlingen was vooral de kans
op afwijkingen aan het hart en bloedvaten en het centraal
zenuwstelsel en zintuigen verhoogd.

Gegevens van 1.594.380 geborenen werden geanalyseerd.
Hiervan hadden 42.577 één of meer aangeboren
afwijkingen (2,7%).Voor alle risicofactoren werd een
significant verhoogd risico op aangeboren afwijkingen

Opvallend is dat jongens een 4,5 keer verhoogd risico
hadden op afwijkingen van het urogenitaalstelsel. De
meest voorkomende afwijkingen van het urogenitaalstelsel

Tabel 1
Odds ratio voor risicofactoren op aangeboren afwijkingen
		
		OR [95% BI]					OR per orgaanstelsel
					 I
Leeftijd: <36 jaar vs. ≥36 jaar 				1,18 [1,14-1,21]
Pariteit: primipara vs. multipara			
1,11 [1,09-1,14]
Etniciteit: niet-westers vs. westers			
1,11 [1,08-1,14]
Preëxistente diabetes: ja vs. nee			
2,04 [1,84-2,26]
Epilepsie: ja vs. nee				2,09 [1,71-2,56]
Abortussen in anamnese ≥3 vs.<3
			1,15 [1,08-1,23]
IVF/ICSI-behandeling: ja vs. nee			
1,30 [1,21-1,40]
Andere vruchtbaarheidsbehandeling: ja vs. nee		
1,22 [1,14-1,30]
Geslacht: jongen vs. meisje				1,45 [1,42-1,48]
Meerlingstatus: meerling vs. eenling				1,17 [1,11-1,23]

1,02
1,11
1,31
2,34
3,32
1,37
1,36
1,48
0,98
1,33

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1,20
1,10
1,01
3,11
2,10
1,38
1,38
1,00
1,09
1,64

1,16
1,10
0,90
1,90
2,28
1,30
1,35
1,25
1,32
1,10

1,12
1,13
1,11
2,34
0,97
1,34
1,20
0,83
1,30
1,22

0,99
1,15
1,09
1,95
2,25
0,94
1,27
1,14
4,64
1,00

1,05
1,12
1,28
1,47
2,57
0,85
1,31
1,55
1,17
1,23

0,98
1,20
1,31
1,93
2,18
1,20
1,34
1,05
1,18
1,02

1,95
0,99
1,19
2,52
2,30
1,30
1,51
1,37
1,06
0,93

Bij p < 0,01 is de odds ratio (OR) rood weergegeven. BI: betrouwbaarheidsinterval									
I = centraal zenuwstelsel en zintuigen; II = hart en bloedvaten; III = spijsverteringsstelsel; IV = ademhalingsstelsel; V = urogenitaalstelsel; VI = huid en buikwand; VII = skelet en spierstelsel;
VIII = chromosomale, syndromale en diverse

(hypospadie en niet-scrotale testis) komen alleen bij
jongens voor. Om te bepalen in hoeverre geslacht ook
een voorspellende factor was op andere aangeboren
afwijkingen, werd het multivariate regressiemodel ook
toegepast op een databestand waar afwijkingen van het
urogenitaalstelsel buiten beschouwing gelaten werden.
De odds ratio voor geslacht daalde hierdoor van 1,45
naar 1,13. Geslacht bleef dus, los van afwijkingen van
het urogenitaalstelsel, een risicofactor voor aangeboren
afwijkingen.
Uit Tabel 2 blijkt dat bijna 30% van alle aangeboren
afwijkingen toegeschreven kon worden aan de
onderzochte risicofactoren. De grootste PAR werd
gevonden voor geslacht. Geslacht verklaarde ruim 18%
van alle gevallen van aangeboren afwijkingen in Nederland.
Wanneer afwijkingen van het urogenitaalstelsel buiten
beschouwing werden gelaten, bleef geslacht met een PAR
van 6% de risicofactor waar het grootste percentage
aangeboren afwijkingen aan toe te schrijven was.
Verder werd 5% van alle afwijkingen toegeschreven aan
primipariteit, ruim 2,5% aan een hoge maternale leeftijd en
1,7% aan een niet-westerse etniciteit. Ondanks dat pariteit

niet heel sterk gerelateerd was aan het voorkomen
van aangeboren afwijkingen, had deze risicofactor wel
een groot aandeel in het verklaren van aangeboren
afwijkingen in Nederland, omdat bijna de helft van de
moeders primipara is. Omgekeerd werden, ondanks
een grote odds ratio, maar relatief weinig aangeboren
afwijkingen toegeschreven aan maternale diabetes en
epilepsie.Vanwege de lage prevalentie in de bevolking
was ondanks het sterk verhoogde risico de bijdrage
op populatieniveau zeer gering. Dit geldt ook voor de
vruchtbaarheidsbehandelingen.

Conclusies
Het risico op het krijgen van een kind met een
aangeboren afwijking bleek gerelateerd aan diverse
risicofactoren en bleek per orgaanstelsel verschillend
te zijn. Maternale diabetes en epilepsie waren sterk
gerelateerd aan het voorkomen van aangeboren
afwijkingen, terwijl op populatieniveau een groot deel van
de aangeboren afwijkingen toegeschreven kon worden
aan geslacht, primipariteit en niet-westerse etniciteit.
Voor een hoog-risico aanpak zijn preventie van maternale
diabetes en epilepsie belangrijke risicofactoren.Vanuit
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een Public Health perspectief zijn hoge maternale leeftijd,
primipariteit en niet-westerse etniciteit belangrijke
risicofactoren, bijvoorbeeld voor preconceptiezorg.

Tabel 2
Populatie attributieve risico voor risicofactoren op aangeboren
afwijkingen
Risicofactor		

A. Mohangoo, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Afdeling Jeugd,
Leiden.

Referentie
1) Anthony S, Schönbeck Y, Jacobusse GW, Pal van der-de
Bruin KM. Aangeboren afwijkingen in Nederland 19962004: gebaseerd op de landelijke verloskunde en
neonatologie registraties. Leiden: TNO-rapport 2005.
Rapportnummer KvL/JPB 2005.261.
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P (%)

RR

PAR

Primipariteit		 47,14
Niet-westerse etniciteit		
15,50
Preëxistente diabetes		
0,48
Epilepsie		 0,12
≥3 Abortussen in anamnese		
1,98
IVF/ICSI-behandeling		 1,48
Andere vruchtbaarheidsbehandeling		
1,95
Jongens		 51,50
Meerlingen		 4,01

1,11
1,11
1,98
2,03
1,15
1,29
1,21
1,44
1,16

4,96
1,68
0,47
0,13
0,29
0,43
0,41
18,40
0,64

Totaal				29,94
P = prevalentie risicofactor in de onderzoekspopulatie			
RR = relatief risico			
PAR = populatie attributieve risico			
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Invloed van insulinegebruik op zwangerschapsuitkomsten: een PRN-PHARMO studie
Leanne Houweling
Achtergrond
Zwangere vrouwen met reeds bestaande diabetes (type
I en II) hebben een verhoogd risico op onder meer
miskramen, sectio caesarea, hypertensieve aandoeningen,
vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen en macrosomie.
Sommige van deze risico’s zijn gerelateerd aan de
suikerregulatie direct voor en tijdens de zwangerschap.
Het effect van verschillende soorten insuline op de
glycemische controle en zwangerschapsuitkomsten is
onvoldoende bekend. In een studie van het PHARMO
instituut zijn zwangerschappen, blootgesteld aan analoge
insuline dan wel humane insuline, vergeleken.

Methoden
Voor deze studie is gebruik gemaakt van informatie van
PRN en de PHARMO-databank. De PHARMO-databank
omvat gegevens over geneesmiddelengebruik op basis van
apotheekgegevens, welke op patiëntniveau zijn gekoppeld

aan o.a. ziekenhuisopnamen, pathologie en andere
klinische bevindingen.
Uit het op patiëntniveau gekoppelde PRN-PHARMO
moeder cohort zijn alle zwangerschappen van vrouwen met
preconceptionele diabetes (gebaseerd op ten minste één
insulinerecept in de drie maanden voor de zwangerschap)
en een einde zwangerschap in de periode 1998-2007
geselecteerd. Meerling zwangerschappen werden
geëxcludeerd. Type en periode van insulinegebruik tijdens
de zwangerschap werd bepaald aan de hand van apotheek
gegevens uit de PHARMO databank. Zwangerschappen met
blootstelling aan alleen humane insuline of alleen analoge
insuline zijn geïncludeerd in de studie en vergeleken op
verschillende kenmerken en uitkomsten (o.a. leeftijd van de
moeder, aantal graviditeiten, opnamen en medicatie gebruik
tijdens de zwangerschap, zwangerschapsduur, proportie
met een sectio caesarea, aantal levend geboren kinderen,
geboortegewicht).

Figuur 1

Figuur 1: uitkomsten van zwangerschappen blootgesteld aan alleen humane of alleen analoge insuline

Uitkomsten van zwangerschappen blootgesteld aan alleen humane of analoge insuline
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Figuur 2
Geboortegewicht van prematuur geboren kinderen per zwangerschapsduur en type insuline

Resultaten

kind uitkomsten

In totaal werden 656 zwangerschappen bij vrouwen met
preconceptionele diabetes (type I en II) geïdentificeerd in
het PRN-PHARMO cohort. De gemiddelde leeftijd (+sd)
van de moeder was 32 (+ 5) jaar en bij 208 (32%) betrof
het de eerste zwangerschap.Van de 656 zwangerschappen
bij vrouwen met preconceptionele diabetes waren 306
(47%) zwangerschappen alleen aan humane insuline en
155 (25%) alleen aan analoge insuline blootgesteld. Deze
twee groepen, 461 zwangerschappen in totaal, zijn in de
verdere analyses met elkaar vergeleken.

Verdeling van geslacht was vergelijkbaar tussen de twee
groepen (humane insuline 49% meisje, analoge insuline
55%, p=0.37) alsmede het aantal levend geboren kinderen
(humane insuline 97%, analoge insuline 99%, p=0.38) en
het aantal prematuur (zwangerschapsduur <37 weken)
levend geboren kinderen (humane insuline 20%, analoge
insuline 24%, p=0.29, figuur 1). Het geboortegewicht
van prematuur geboren kinderen in de analoge insuline
groep was significant hoger (3145 gr (+ 1025) versus.
2670 (+ 854), p<0.05). Het aantal prematuur geboren
kinderen met macrosomie (geboortegewicht >4000
gr) was ook significant hoger (analoge insuline 17%,
humane insuline 4%,p<0.05, figuur 1).Vergeleken met
de groeireferentiecurven, ligt geboortegewicht van
prematuren in beide groepen hoger dan het gemiddelde
(figuur 2), maar blijft de humane insuline groep gemiddeld
onder het 90% percentiel. Bij zwangerschapsduren >37
weken was er geen verschil meer in geboortegewicht
(humane insuline 3649 gr (+ 613), analoge insuline 3727
(+ 577), p=024) en voorkomen van macrosomie (humane
insuline 24%, analoge insuline 29%, p=0.36, figuur 1).

moeder uitkomsten
Ziekenhuisopnamen voor pre-eclampsie kwamen
significant vaker voor bij zwangerschappen die
blootgesteld waren aan analoge insuline dan bij
blootstelling aan humane insuline (10% vs. 4%, p<0,05,
figuur 1). Het aantal zwangerschappen resulterend in
een sectio ceasarea was vergelijkbaar tussen de groepen
(humane insuline 36%, analoge insuline 43%, p=0.19, figuur 1).
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Conclusie
In vergelijking met humane insuline leidt blootstelling
aan analoge insuline tijdens de zwangerschap vaker
tot een opname voor pre-eclampsie en een hoger
geboortegewicht bij prematuur geboren kinderen.

L. Houweling, PHARMO Institute for Drug Outcomes
Research, Utrecht Nederland.

Het PHARMO Instituut is een kenniscentrum dat
wetenschappelijk onderzoek doet naar de aard,
de omvang en de uitkomsten van het gebruik van
geneesmiddelen in de dagelijkse medisch-farmaceutische
praktijk (www.pharmo.nl).
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In gesprek met……….
Wie: Paul Boom
Wat: senior beleidsmedewerker VWS, Directie Curatieve
Zorg, met o.a. dossier Verloskunde, lid Raad van Advies
PRN
Waar: Den Haag
Betrokken bij PRN sinds: najaar 2008
Paul, je had bij VWS al de dossiers mondzorg en
paramedische zorg toen de perinatale zorg eraan
werd toegevoegd. Hoe was het om dit dossier erbij
te krijgen?
Verloskunde kreeg ik in eerste instantie vanwege een
zwangerschapswaarneming. Het is een blijvend dossier
gebleken en ik wil het nu niet meer kwijt. Ik vind het erg
leuk naast de andere vakgebieden.
Is het niet lastig zoveel dossiers?
Aanvankelijk werd ik -samen met Ab Klink- meteen in
het diepe gegooid: in de allereerste week gingen wij
samen op werkbezoek naar een verloskundigen praktijk
in Rotterdam. Dat was spannend. Net in die periode
werden zowel wij als de politiek geconfronteerd met
cijfers over de hoge babysterfte in Nederland. Een in
onze opinie “veenbrand” werd ineens een uitslaande
brand! Veel Kamervragen en debatten volgden.Voor
een beleidsmedewerker natuurlijk erg interessant en
spannend, hoewel het ook wel de nodige hoofdpijn heeft
opgeleverd. Inmiddels hebben we gelukkig wat vastere
grond onder de voeten op dit dossier.
Zijn er parallellen in de dossiers?
Qua beleidsontwikkeling zijn ze zeer verschillend, maar
in de dagelijkse beleidspraktijk toch ook weer veel
overeenkomsten. Wat PRN betreft zou het wel eens meer
model mogen staan voor de registratie binnen andere
beroepsdomeinen, zoals bijvoorbeeld de mondzorg.

Kwaliteitsverbetering is een van de speerpunten
van het nieuwe zorgstelsel.
Wat zie je als effectieve instrumenten? Ligt dat in
de perinatale zorg anders dan bijvoorbeeld in de
mondzorg?
Natuurlijk moet het beter in Nederland. De Stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte heeft daarvoor aanbevelingen
gedaan. Geïnvesteerd moet worden in een betere
samenwerking tussen de beroepsgroepen.
Ik verwacht veel van het net geïnstalleerde CPZ (College
Perinatale Zorg). De focus ligt op samenwerking,
eenstemmigheid in de aanpak en een goede risicoinschatting. Dat is een belangrijke kwaliteitsimpuls. Op
regionaal niveau kan de aansturing en het totstandkomen
van de VSV’s (Verloskundige Samenwerkingsverbanden)
worden aangejaagd. Bij dit alles staat het welzijn van de
kraamvrouw voorop!
In opdracht van de Minister heeft ZonMW een specifiek
onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte
opgestart. Ook daarvan verwacht ik een belangrijke
kwaliteitsimpuls.
In die zin zijn er wel parallellen met de mondzorg, mijn
andere dossier. Door taakherschikking wordt zorg
doelmatiger ingezet. De mondhygiëniste heeft een deel
van de taken van de tandarts overgenomen.
Binnen de 1e lijn kunnen wellicht bepaalde taken van
verloskundigen naar de kraamzorg. Daarvoor is wel
investering in de opleiding voor kraamverzorgende
noodzakelijk. Ook kan een klinisch verloskundige taken
van een gynaecoloog overnemen.
Het is de taak van de overheid het schot tussen de 1e en
de 2e lijn af te breken. Het huidige bekostigingssysteem,
waarvan de overheid de voorwaarden schept, biedt te
weinig –financiële- stimulans voor overdracht.
Zo hebben mondhygiëniste en tandarts voor bepaalde
taken ook één tarief.
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Bovendien is er het PWD, het Perinataal Webbased
Dossier, een digitaal dossier voor de verloskunde en
een belangrijke troef van de Minister. Voordeel van het
PWD is dat de zwangere vrouw zelf (mede) eigenaar is!
Founding fathers van dit PWD zijn met name de KNOV
en de NVOG, dus breed en –intercollegiaal- gedragen!
Hoe zit het met de samenwerking binnen VWS.
Is er overleg met de andere directies?
Jazeker, met de directie MEVA (Macro-Economische
Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid) overleggen
we over taakherschikking/academisering van de
verloskunde. Met de directie Publieke Gezondheid vindt
overleg plaats over de rol van de GGD’s en de lokale
overheden. Met de directie VGP (Voeding, Gezondheid en
Preventie) spreken we over foliumzuur, leefstijl, roken en
alcohol.
Vanwege de stormachtige beginfase op het dossier
Verloskunde heb ik al snel besloten om vanuit mijn
directie Curatieve Zorg, wekelijks met mijn collega’s uit
de andere directies te overleggen. Als voorzitter van “de
babyclub” trek ik, samen met Margaret Hink, de kar. De
Minister wordt zo adequaat geïnformeerd en vanuit onze
“babyclub” worden gezamenlijk en in overleg brieven
richting de Kamer voorbereid.
Ik ben erg blij met PRN: het zijn de oren en ogen van ons
verloskundig systeem en vormt een link naar de perinatale
audit.
Peristatcijfers en artikelen over dag/nachtsterfte hebben
de babysterfte op het netvlies van VWS geplaatst. Wel
denk ik, dat er binnen Europa qua perinatale registratie
“appels met peren” worden vergeleken, maar daarmee
kun je de Minister niet naar de Kamer sturen. Het kan in
Nederland echt beter en daar zijn we nu samen met onze
partners mee bezig. Een van die partners is voor mij het
Erasmus MC, dat samen met de GGD Rotterdam de pilot
“Aanvalsplan Perinatale Sterfte”/ “Klaar voor een Kind”
heeft gestart. Een fantastische en doortimmerde aanpak
die wij nu samen met het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties landelijk willen uitrollen.
Om een start te maken hebben wij aan de Erasmus MC
opdracht gegeven om de Rotterdamse ervaring in zo’n
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6 of 7 gemeenten in een pilot verder uit te testen.VWS
subsidieert deze pilot.
Recente onderzoeksonderwerpen, op verzoek van
de Minister zijn: onderzoek naar doelmatigheid
geboortecentra, preconceptiezorg, VGV (Vrouwelijke
Genitale Verminking) etc. Voorzie jij nog andere
onderwerpen die hoog op de agenda komen?
Het CPZ wordt door mij gezien als een kwaliteitsinstituut.
Coördinatie van onderzoeksonderwerpen gaat via
ZonMW. Maar het zijn moeilijke tijden: er moet fors
worden ingegrepen in de zorg. Primair moeten we ons
richten op díe zorg, die absoluut noodzakelijk is. De
zwangere vrouw moet weten wat ze zelf kan bijdragen
aan een gezonde zwangerschap. De meeste vrouwen
weten dat doorgaans wel, maar er zijn ook grote groepen
waar nog flink winst te boeken valt. Deze groepen
willen we door een gericht ingezet kinderwensconsult
bereiken. In de zojuist genoemde pilot wordt de inzet van
een dergelijk consult specifiek gericht op risicogroepen
beproefd.
Hoe zie je de rol van de zorgverzekeraars?
Die zullen een nog nadrukkelijkere rol moeten gaan
spelen in het goed geleiden van de vrouw naar de juiste
plaats in de verloskundige keten, in eerste aanleg dus de
verloskundigen. Belangrijk is een goede risico-inschatting.
We moeten naar een veilig systeem, maar niet tornen aan
de thuisbevalling. Diverse varianten van geboortecentra
zijn denkbaar voor 1e lijns bevallingen als een soort van
verplaatste thuisbevallingen. De locatie moet wel dicht
tegen een ziekenhuis geplakt zijn. Bij calamiteiten kan de
klinisch verloskundige een belangrijke schakel zijn tussen
1e en de 2e lijn.
Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Goed geïnformeerde consumenten kunnen keuzes
maken binnen het zorgaanbod. Meer consumentengedrag
kan stimulerend werken op het kwaliteitsniveau van de
aangeboden zorg, behandelopties verruimen en innovatie
bevorderen.Voorwaarde is wel dat de zorg voldoende
transparant is. De consument moet weten wat hij of zij

voor welk bedrag krijgt. Marktwerking vind ik een beladen
woord, want de zorg is geen markt, maar waarom zou
je als burger wel zelf je vakantie mogen regelen en geen
keuzes mogen maken over wie jou geestelijk of lichamelijk
behandelt.
Op de site van VWS staat “het werk raakt uiteindelijk elk individu”. In hoeverre merk jij in je
persoonlijk leven/directe omgeving iets van het
beleid van VWS?
Ik ben een enthousiaste sporter, ik doe graag aan aerobics.
Pas had ik last van mijn voet, was wat overrekt geweest.
Natuurlijk heb ik een podotherapeut opgezocht, een
discipline die ook in mijn dossier Paramedische Zorg zit.
Mijn podotherapeut stuurde mij naar de huisarts voor
een verwijsbrief. Dat kostte me een volle middag en had
naar mijn idee geen toegevoegde waarde. Wat dat betreft
ben ik blij dat we eerdaags directe toegang voor de

paramedische beroepen gaan invoeren.
Ja, en dan blijkt de babysterfte in Den Haag schrikbarend
hoog, nota bene in mijn eigen wijk, de binnenstad.
Gelukkig gaat Den Haag deelnemen aan de pilot waar ik
zojuist over sprak.
Wat is leuk aan je werk bij VWS?
Het leukst vind ik, dat ik me bij VWS bezighoud met
maatschappelijke problemen, het gaat écht ergens over.
Ik houd van mijn werk, het brengt me in contact met de
meest uiteenlopende mensen en is, in elk geval voor mij,
erg gevarieerd. ‘Never a dull moment’. Slapeloze nachten
heb ik er niet van, maar ik kom er wel graag mijn bed
voor uit. In het dossier Verloskunde gaat op dit moment
de meeste energie zitten, maar het is een leuk dossier!

91

92

Tot slot

93

Tot slot
Na een korte schets van de Perinatale Registratie
toonden de afgelopen hoofdstukken op basis
van PRN-data de grote lijnen van tien jaar
gegevensvastlegging en –gebruik in de perinatale
keten.

Tien jaar Perinatale Registratie Nederland is een goed
moment om stil te staan bij hetgeen bereikt is. Op
terugblikken volgt vooruit kijken. Er wordt veel verwacht.
Eenheid van taal, eenmalige gegevensvastlegging aan de
bron en elektronisch berichtenverkeer zullen verder
ontwikkeld worden. De registratie zal zich aanpassen aan
de eisen die de perinatale zorg stelt. Het gaat om een
breed pallet van aandachtspunten: historische informatie
voor directe zorg, bouwstenen voor indicatoren,
verbeterde interactieve toegankelijkheid, vergroting
van betrouwbaarheid, in kunnen springen op actuele
ontwikkelingen, analyse van recente zorginformatie,
remote access en nog veel meer verbeteringen op het
terrein van aanlevering, opslag, bewerking en gebruik.
10 jaar PRN. Er is veel bereikt en nog veel te bereiken.
Doel van de Perinatale Registratie is de bewaking en
verhoging van de kwaliteit van handelen in de perinatale
zorg. Mede via PRN verbeteren beroepsbeoefenaren,
softwareleveranciers, onderzoekers, zorgverzekeraars en
overheid gezamenlijk de registratie, maar vooral de zorg.
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In gesprek met……….
Wie: Marianne Amelink
Wat: Inspecteur Perinatale Zorg, lid Raad van Advies PRN
Waar: Den Haag
Betrokken bij PRN sinds: vanaf de start van PRN als lid
Registratie Commissie en ontwerper VOKS1, van 20042006 als voorzitter van de Task Force voor het definiëren
van de nieuwe PRN-dataset en vanaf 2006 lid RvA.
Marianne, volgens mij zijn er weinigen die vanaf het
begin tot nu vanuit zoveel wisselende invalshoeken
betrokken zijn bij de PRN. Hoe heb jij die
betrokkenheid ervaren?
Allereerst is het goed om eens te benadrukken hoe
bijzonder het is dat er al zo lang in de verloskunde
geregistreerd wordt. Al in 1982 zijn de gynaecologen, op
initiatief van de Delftse gynaecoloog Oscar van Hemel,
begonnen met de Landelijke Verloskunde Registratie
voor de tweedelijns verloskunde. En vanaf 1985
registreren ook de verloskundigen hun zorg, in de LVReerstelijn, op initiatief van de Rotterdamse verloskundige
Ali Lems. Omdat ik in die tijd zelf praktiserend
verloskundige was, was mijn eerste kennismaking met de
registratie dus als ‘invuller’. Ook de kinderartsen gingen
hun zorg registreren in de LNR, en een deel van de
huisartsen. Ik vermoed dat er geen ander zorggebied is,
waarover al zo lang zoveel data beschikbaar zijn! Omdat
het afzonderlijke registraties waren, was het niettemin
moeilijk om een landelijk beeld van de verloskunde te
krijgen. Door de bestanden te koppelen hebben we
dat beeld vanaf 1999 nu wel, maar een gezamenlijke set
waarin ieder zijn deel invult is natuurlijk veel beter en
betrouwbaarder. Daarnaast geeft de oude set beperkte
informatie en weinig inzicht in de relatie tussen zorg
en uitkomst, ook omdat ze geen informatie bevat over
volgordelijkheid van interventies en uitkomsten. Dat
was voor mij de reden mee te denken over wat je zou
willen weten en hoe je daarvoor een dataset als bron
kunt formuleren. De Task Force die die nieuwe dataset
ontwikkelde was een zeer bevlogen club mensen, dat
was een mooie tijd.

Kwaliteitsverbetering is een van de speerpunten
van het nieuwe zorgstelsel.
Als deskundige op het gebied van spiegelinformatie, jij ontwierp de VOKS 1, zie je dit vast
als een bruikbaar instrument. Zie je nog meer
effectieve instrumenten?
De dataset is als bron te gebruiken op allerlei niveau’s.
Individueel, regionaal, landelijk en internationaal – voor
spiegelinformatie, het vullen van indicatoren, monitoring,
evaluatie, hypothesevorming en trendinformatie.
Ontzettend veel mogelijkheden. Daarbij moet je altijd wel
de beperkingen van de data voor ogen houden. Helaas
worden er nogal eens op basis van de data conclusies
getrokken, die geen conclusies zijn, maar hypotheses.
Ik vind het genereren van hypotheses overigens een
belangrijk doel van de PRN: op grond van trends,
ongewenste uitkomsten of een substandaard situatie
ontstaat een hypothese, die vervolgens door dieper
in te zoomen met andere methodes, moet worden
uitgezocht. Bijvoorbeeld, verloskundig beleid kun je niet
veranderen op basis van data alleen – daarvoor moet
je een goede interventiestudie doen. En om perinatale
sterfte te analyseren moet je echt inzoomen op de casus,
daarvoor is de perinatale audit een prachtig instrument.
Ook is het heel belangrijk je altijd te realiseren dat goede
analyses moeilijk zijn, je kunt heel gemakkelijk data laten
buikspreken.
Overigens is het voor een goed beeld van de Nederlandse
perinatale zorg essentieel dat de dekking 100 procent is.
De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in haar
rapport “Een goed begin” als veldnorm opgenomen, dat
registreren in de PRN verplicht is voor alle professionals.
Vanuit mijn eigen visie kan ik het hier alleen maar mee
eens zijn en vanuit de inspectie gaan we hier ook nadruk
op leggen.
Recentelijk is het CPZ, het College Perinatale Zorg,
opgericht. Wat verwacht je ervan?
Ik verwacht heel veel van het College dat de regiefunctie
gaat oppakken voor de vele partijen die betrokken zijn
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bij de perinatale zorg, en dat multidisciplinaire richtlijnen
en samenwerking als speerpunten heeft. Ik denk dat
PRN ook voor het CPZ heel belangrijk zal zijn, gezien de
doelen die ik net allemaal noemde.
Vanuit VWS zijn onderzoeken geïnitieerd naar
thuisbevalling, preconceptiezorg, VGV, geboortecentra. Welke onderzoeken zou jij nog graag zien?
Wat me opvalt is dat de afgelopen jaren een sterke focus
lag op de acute zorg in de à terme groep. Uit het PRNjaarboek van 2008 kun je berekenen dat in dat jaar 91,5
procent van alle zwangeren à terme beviel, en dat in deze
groep een kwart van alle perinatale sterfte plaatsvond.
Dat betekent dus dat driekwart van alle perinatale sterfte
optrad in de 8,5 procent van de zwangerschappen die
prematuur eindigden! Dat maakt wel heel duidelijk dat
de focus veel breder moet zijn dan de à terme periode,
en dat er dus potentieel veel winst te behalen is juist
in de periode vóór 37 weken: in preventie, diagnostiek,
risicoselectie en behandeling. Ook is door de grote
aandacht voor de sterfte de overige 99 procent van de
zwangerschappen onderbelicht geraakt: wat gaat daar
goed, wat kan daar beter – zowel voor moeder als kind.
Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg?
Ook hier wil ik pleiten de focus breed te houden. Het
is evident dat er verbeteringen in de verloskundige
zorg mogelijk en dus nodig zijn. Bij het overwegen van
veranderingen in beleid, interventies of het verloskundige
systeem is echter altijd de cruciale vraag wat de
consequenties van de voorgenomen veranderingen zijn:
wordt het probleem zo ook werkelijk opgelost, welk
nieuw probleem wordt er mee geïntroduceerd, wat zijn
de consequenties van de verandering voor de totale groep
zwangeren en hun kinderen? Als er één ding duidelijk is
geworden uit de onderzoeken van het laatste decennium,
is het wel dat perinatale sterfte niet een eendimensionaal
probleem is dat simpel kan worden opgelost door X of Y
te veranderen, maar dat heel veel facetten een rol spelen
die we nog steeds niet allemaal kennen. De informatie van
PRN is van belang bij het ontwikkelen van oplossingen én
bij het monitoren of zo het gewenste effect wordt bereikt.
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Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Wat mij betreft alleen een zegen zolang het dwingt
tot transparantie en stimuleert tot nadenken over
hoe je betere zorg kunt aanbieden dan je buurman
of buurvrouw. In de verloskunde is die marktwerking
volgens mij trouwens vaak een wassen neus: in de
Randstad kan een vrouw weliswaar meestal wel kiezen
uit verloskundigenpraktijken en soms uit ziekenhuizen –
maar in kleinere plaatsen is er vaak helemaal geen keuze
voor een vrouw omdat er maar één verloskundigen- of
huisartsenpraktijk en nabij ziekenhuis is.
Wat is leuk aan je werk bij de Inspectie?
De veelzijdigheid! Mijn portefeuille omvat de hele
perinatale zorg, dus niet alleen de verloskunde. Ik hoef
hier niet uit te leggen dat verloskunde een uiterst relevant
dossier is. Maar ook de thema’s aan de randen van de
verloskunde, zoals abortus en ontwikkelingen op het
gebied van fertiliteit, zijn maatschappelijk relevante en
interessante onderwerpen die altijd actueel blijven. Ik lees
iedere dag zaken in de krant waar ik direct of indirect bij
betrokken ben, never a dull moment dus.
Heb je nog aanbevelingen?
Het lijkt de teneur dat iedere beroepsgroep haar eigen
onderzoeksresultaten omarmt en die informatie eruit
haalt, die past bij de eigen visie. Ik zou graag zien dat de
perinatale beroepsgroepen meer gaan samenwerken
in onderzoek. Gezamenlijk onderzoek zal leiden tot
gedeelde conclusies en daar zijn moeder en kind
uiteindelijk mee gebaat!
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GEBRUIKTE TERMEN/DEFINITIES
Doodgeborenen

Pariteit

Kinderen, die na een zwangerschap van ten minste
22 weken ter wereld zijn gekomen en na de geboorte
geen enkel teken van leven hebben vertoond (ademhaling,
spieractie, hartactie).

P0: alle vrouwen die voor het eerst zijn bevallen worden
aangeduid als pariteit P0, ongeacht of de gegevens de
zwangerschap betreffen of de postnatale periode.
P1: alle vrouwen die zijn bevallen, nadat zij al eerder één
bevalling hadden doorgemaakt worden aangeduid met
pariteit P1.
P2+: alle vrouwen die zijn bevallen, nadat zij al eerder
twee of meer bevallingen hadden doorgemaakt worden
genoemd pariteit P2+.
Primiparae: vrouwen met pariteit P0.
Multiparae: vrouwen met pariteit P1 of hoger.

Foetale sterfte/fetal mortality
Sterfte voor de geboorte (intra-uterien en durante
partu), na een zwangerschapsduur van tenminste 22
weken of bij een onbekende zwangerschapsduur, met een
geboortegewicht van 500 gram of meer (WHO-definitie).

Levendgeborenen
Levendgeborenen zijn kinderen, die na de geboorte
enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.

Maternale leeftijd
Leeftijd van de moeder in jaren, op de dag van de
bevalling.

Perinatale sterfte/perinatal mortality
Sterfte voor de geboorte (doodgeboorte) of t/m
7 dagen na de geboorte, na een zwangerschapsduur van
tenminste 22 weken (154 dagen) of bij een onbekende
zwangerschapduur, met een geboortegewicht van
500 gram of meer (WHO-definitie).

Serotiniteit
Meerlingzwangerschap
Een zwangerschap waarbij de zorgverlener heeft
aangegeven dat het een meerling betreft en/of dat er een
verwijzing van de vrouw heeft plaatsgevonden wegens
meerlingzwangerschap.

Neonatale sterfte/neonatal mortality
Sterfte na de geboorte na een zwangerschapsduur van
tenminste 22 weken en/of indien zwangerschapsduur
onbekend is, een geboortegewicht vanaf 500 gram (WHO
definitie).
Vroege neonatale sterfte: Sterfte in de eerste levensweek.
Soms wordt onderscheid gemaakt tussen sterfte op de
geboortedag, dag 0, en sterfte op dag 1-7.
Late neonatale sterfte: sterfte op dag 8-28.
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Een zwangerschapsduur van 42.0 weken of meer wordt
gedefinieerd als serotiene zwangerschap, overeenkomstig
de internationale gebruiken.

In gesprek met……….
Wie: Elke Peters
Wat: adviserend geneeskundige bij Zorgverzekeraars
Nederland met o.a. dossier Verloskunde, lid Raad van
Advies PRN
Waar: Zeist
Betrokken bij PRN sinds: november 2009
Elke, je hebt bij ZN het dossier Verloskunde. Een
groot dossier?
Mijn aandachtsgebied is 1e lijns zorg en kwaliteitsbeleid in
bredere zin.Verloskunde is in die zin anders, dat het zorg
betreft met een duidelijk begin- en eindpunt. Beleidsmatig
is de verloskunde vrij omvangrijk ook omdat het altijd in
de schijnwerpers staat.
Volgens jullie site neemt ZN actief deel aan het
maatschappelijke debat over de inrichting van het
zorgverzekeringsstelsel en het aanbod en de kwaliteit van de zorgvoorzieningen.
Kun je daar iets over vertellen?
Zorgverzekeraars proberen in steeds grotere mate de
kwaliteit van het zorgaanbod te stimuleren. Daartoe
zetten wij stevig in, in het transparant maken van de
kwaliteit van zorg. Waar mogelijk gaan we een stap
verder en hanteren we minimumeisen voor de kwaliteit.
Dat doen we niet op eigen gelegenheid, maar in overleg
met beroepsgroepen. We bepalen dus niet wat die
kwaliteit is, maar stimuleren beroepsgroepen om tot
minimumnormen te komen die vervolgens vastgelegd
worden in de contracten tussen zorgaanbieder en
verzekeraar.
Goede initiatieven op dat gebied helpen wij actief
implementeren. Zo ondersteunen we soms ook nieuwe
registraties. DSCA, de darmkanker registratie is daar een
mooi voorbeeld van. Deze registratie is bedacht door de
beroepsgroep zelf, en ondersteund door de verzekeraars.
Verplichte deelname aan de darmkankerregistratie is een
voorwaarde bij het contracteren.

Vaak is het maar een van de verzekeraars, die een
initiatief uit het veld oppakt. Hoe moeten we de
rol van ZN dan zien?
Een initiatief ontstaat vaak ook tussen één verzekeraar
en een groep zorgaanbieders. In ZN-verband kunnen
leden elkaar informeren over succesvolle initiatieven.
Natuurlijk moeten de zorgverzekeraars vervolgens zelf
bepalen wat zij hun verzekerden aanbieden. Als het gaat
om kwaliteit van zorg probeert ZN lijn te krijgen in de
minimale kwaliteitseisen van het zorgaanbod en daarmee
de verzekeraars op één lijn te krijgen. ZN streeft die
uniformiteit niet na als afspraken over kwaliteit verder
gaan dan het minimum.
Kwaliteitsverbetering is een van de
speerpunten van het nieuwe zorgstelsel.
Wat zie je als effectieve instrumenten?
De perinatale registratie en de audit zie ik als
kwaliteitsimpuls. Het gaat mij dan niet zozeer om de
uitkomsten maar vooral om de bewustwording. De
Voks,Verloskundige Onderlinge Kwaliteit Spiegel, heeft
ook alles in zich om als een mooi kwaliteitsinstrument
te dienen. Het succes hangt echter af van hoe de
zorgverlener ermee om gaat.
Als het gaat over meten en openbaar maken van
kwaliteit, gaat het vaak over indicatoren en die roepen
dikwijls heftige discussie op. Toch is het goed om
indicatoren te hanteren en patiënten inzicht te geven
in kwaliteitsinformatie. Wij hopen dat de patiënt zich
ervan bewust wordt dat kwalitatief goede zorg helaas
niet vanzelfsprekend is en zijn keuze daardoor laat
beïnvloeden. Waarom zou je altijd persé naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, als elders voor jouw
specifieke probleem meer deskundigheid is? Natuurlijk
realiseer ik me dat voor de bevalling de afstand tot een
ziekenhuis belangrijk is, maar er is nog zoveel meer
informatie waarop een patiënt zijn keuze kan baseren.
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Hoe zit het met de samenwerking binnen en
buiten ZN?
ZN is een compacte organisatie, de lijnen binnen
afdeling Zorg zijn kort en we kennen elkaar allemaal.
Voor de leden zijn er werkgroepen zoals de werkgroep
Geboortezorg. Deze bestaat uit inkopers van kraamzorg
en verloskundige zorg en zij komen eens per twee
maanden bij elkaar. Daar informeren de leden elkaar en
bespreken we nieuwe initiatieven zoals geboortecentra
en formuleren de leden standpunten ten aanzien van
bijvoorbeeld NZa prestaties of VWS beleid. Ook is er
ruimte om informatie te delen met belangrijke partners
in het veld. Zo heeft Ger de Winter kort geleden een
presentatie gegeven over producten die PRN levert.
In de werkgroepen verzamelt ZN ook input voor landelijk
overleg waar ZN de zorgverzekeraars vertegenwoordigt,
zoals in Zichtbare Zorg en in gesprekken met CVZ
(College voor zorgverzekeringen) en NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit).
Hoe blijf je uptodate over PRNzaken?
PRN is een solide en stabiele organisatie en ik blijf vooral
op de hoogte door de Nieuwsbrieven te lezen.Voor
specifieke vragen neem ik contact op. De Raad van Advies
vergadering en vooral de Contactdag vorig jaar, gaven
mij een mooi beeld hoe rijk de data van PRN zijn. De
jaarboeken pak ik regelmatig uit de kast, ze zijn een unieke
en heel mooie bron van informatie. Het trendboek over
10 jaar verloskundige zorg is héél waardevol en zal veel
gebruikt gaan worden.
Er zijn onderzoeken gedaan naar o.a
geboortecentra, préconceptiezorg, VGV.
Voorzie jij, als voormalig onderzoeker, nog andere
onderwerpen die hoog op de agenda komen?
Ja, dan denk ik meteen aan spreiding en concentratie
van verloskundige zorg in relatie met overige acute
zorg. Het is een breinbreker om dat goed en efficiënt
te organiseren. De paradox is het zorgen voor snelle
bereikbaarheid, concentratie van kwaliteit, maar
tegelijkertijd géén overcapaciteit te creëren. Een ander
onderwerp voor onderzoek is integrale verloskundige

102

zorg of een verloskundig zorgcontinuüm waarover steeds
meer gesproken wordt. Daarin kan onderzocht worden
hoe dit het beste vormgegeven kan worden en of deze
zorgvorm tot betere kwaliteit, meer tevredenheid en
lagere kosten leidt.
Hoe zie je de rol van de zorgverzekeraars hierbij?
Zorgverzekeraars zijn heel praktisch ingesteld en zij
hebben behoefte aan antwoorden die direct gebruikt
zouden kunnen worden bij zorginkoop en inrichting van
het zorglandschap. Zorgverzekeraars zouden dus goed
kunnen helpen bij het formuleren van vraagstellingen, die
bruikbare antwoorden opleveren.
In juni is het CPZ opgericht. Wat verwacht je
ervan?
Het Stuurgroeprapport “Een goed begin” heeft
knelpunten benoemd, maar het is jammer dat men daarna
niet meteen aan de slag kon met die agenda. Ik verwacht
dat het CPZ hiermee voortvarend aan de slag gaat en
dat de zorg rond zwangerschap en geboorte verbetert.
Het is niet alleen een uitdaging de keten gesmeerd te
laten lopen, maar ook om te bewerkstelligen dat iedere
zwangere ook zelf verantwoordelijkheid neemt voor een
gezonde zwangerschap.
Hoe zie je de toekomst van de perinatale zorg?
We zijn nu bezig de versnipperde zorg dichter bij elkaar
te brengen. Ik denk en hoop dat de thuisbevalling blijft
bestaan, maar verwacht ook dat er meer geboortecentra
zullen ontstaan. Binnen de muren van het ziekenhuis zal
een vloeiende overgang van non-invasief naar invasieve
zorg ontstaan waarin geen muren tussen de disciplines
staan. Dit vraagt een andere werkwijze en dat heeft
tijd nodig, maar voor de patiënt wordt het hopelijk
wel prettiger en begrijpelijker. De zorg is erg complex
geworden en ketenbreed heeft men elkaar harder nodig
dan ooit!

Marktwerking in de zorg, een vloek of een zegen?
Marktwerking vind ik een lastig woord. Is er wel echt een
markt en over welke aspecten van de markt hebben we
het dan? Echte keuzevrijheid past beter bij electieve zorg
en daar is in de verloskunde geen sprake van, bovendien
betekent dat ook overcapaciteit. Informatie, oog voor de
wensen van de zorggebruiker en maatwerk, die aspecten
van de marktwerking vind ik een zegen.
Wat is leuk aan je werk bij ZN?
Het is leuk om in de zorg te werken want het is boeiend
en voor iedereen belangrijk! Als je bij ZN werkt zie
je hoe beleid vertaald wordt naar de dynamiek van de
zorginkoop. Als geneeskundig adviseur kun je zin en onzin
van beleid voor toepassing in de zorgpraktijk beoordelen.
Omdat ZN een relatief kleine organisatie is, raak je
bekend met vele zorgonderwerpen omdat iedereen
meerdere dossiers heeft en je veel contact hebt met je
collega’s.
Vóór deze functie werkte je anderhalf jaar als beleidsmedewerker bij VWS, toch?
Ja, daar zat ik dicht bij de politiek. Ook heel boeiend,
maar nog verder van de praktijk! Mijn geneeskundige
achtergrond komt beter aan bod in deze functie bij ZN
waar ik me meer bezig houd met de verbinding tussen
beleid en de inhoud van de zorg.
Op de site van VWS staat “het werk raakt
uiteindelijk elk individu”. In hoeverre merk jij
iets van het beleid van VWS?
Als cliënt neem je veel zaken als vanzelfsprekend aan,
maar als je beroepsmatig weet hoe het beleid tot stand
gekomen is weet je dat beleidsveranderingen veel tijd
en energie vergen. Bij een zwangerschap vind je het
vanzelfsprekend, dat je een echo kunt krijgen in een
nabijgelegen echo-centrum, maar een aantal jaren geleden
waren er nog maar weinig van die centra en was echoonderzoek ook niet vanzelfsprekend.

Je bent onlangs moeder geworden van een
prachtzoon. Hebben deze persoonlijke ervaringen
nieuwe inzichten opgeleverd?
We wonen in een land waar de zorg fantastisch
geregeld is en voor bijna iedereen toegankelijk en
dichtbij is. Bijvoorbeeld de zorg die automatisch in
werking treedt na het aangeven van een geboorte, zoals
rijksvaccinatieprogramma, gehoorscreening en bezoeken
aan het consultatiebureau. Daarvan word je je pas bewust
als je zelf zorg gaat gebruiken. Maar er zijn ook minder
positieve ervaringen. Als zorggebruiker “onderga” je veel.
Ik heb voor mijn bevalling bewust voor een academisch
ziekenhuis gekozen en weet dat er dan meer mensen aan
mijn bed kunnen staan, maar totaal achttien af en aan……
Daarnaast waren een verloskundige, klinisch verloskundige
en gynaecoloog afwisselend betrokken en op enig
moment had ik geen idee wie nu precies verantwoordelijk
was voor mijn bevalling. Op het “moment suprême” was
ik me daar niet van bewust. Het meest merkwaardige
vind ik, dat ik als toch wel mondige en ook enigszins ter
zake kundige, in een afhankelijke patiëntrol kwam. Er werd
óver mij maar niet mét mij gecommuniceerd. Dat heb ik
natuurlijk wel aangegeven in het evaluerende nagesprek.
Is er nog iets wat je kwijt wilt?
In de zorg ben je nooit klaar met verbeteren. Het CPZ
gaat daar binnenkort voor de verloskunde mee aan de
slag en daar verwacht ik veel van.
Verder kijk ik heel erg uit naar het trendboek. Dat maakt
zichtbaar hoe we ervoor staan en wat het beleid heeft
gebracht.
Terugkijken en vooruitkijken!
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