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Aanlevering en terugkoppeling van 
informatie leefstijl zwangere 
Inleiding 
De leefstijl van de moeder tijdens de zwangerschap heeft invloed op de perinatale ontwikkeling. 

Roken, afwijkende BMI en andere leefstijlfactoren worden niet alleen in verband gebracht met 

gezondheidsrisico's voor de zwangere zelf, maar ook met mortaliteit en morbiditeit van het kind.1,2,3 

Deze belangrijke determinanten van perinatale uitkomsten dienen dan ook vastgelegd te worden in 

de perinatale registratie. In 2013 zijn verschillende leefstijlfactoren daarom aan de specificaties van 

de perinatale dataset toegevoegd. Vanaf dat moment konden softwareleveranciers de items 

inbouwen en de zorgverleners de items aanleveren. Perined heeft deze data tot voor kort slechts 

verzameld, echter sinds medio 2020 zijn de factoren beschikbaar in de Perined-databank voor 

onderzoek en spiegelinformatie.4  

 

Dit artikel geeft een eerste indruk in hoe vaak zorgverleners deze leefstijlfactoren in hun 

patiëntendossier konden registreren en hoe vaak deze daadwerkelijk zijn geregistreerd. Hiermee 

kunnen potentiële aandachtspunten opgespoord worden om uiteindelijk meer informatie over de 

leefstijl van de moeder beschikbaar te kunnen stellen. 

 

Methoden 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van data uit het 

jaar 2019 zoals geregistreerd in de perinatale 

dataset bij Perined over alle zwangere. Dit artikel 

kijkt naar de volgende leefstijlfactoren van de 

moeder: rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik 

en de BMI. Tabel 1 toont de betreffende 

antwoordopties in de registratie. Deze informatie 

over de leefstijl wordt tijdens de zwangerschap 

door de verloskundige uitgevraagd. 

 

 

 

 

 

                  

Tabel 1 Codes voor het vastleggen van de leefstijlfactoren 

 Antwoordopties 

Rookgedrag Niet gerookt 
 1 - 10 per dag 

 11 - 20 per dag 

 > 20 per dag 

 Gestopt vóór huidige zwangerschap 

 
Gestopt tijdens huidige 

zwangerschap 

 Onbekend 

Alcoholgebruik Geen 

 < 2 eenheden per dag 

 ≥ 2 eenheden per dag 

Drugsgebruik Ja 

 Nee 

BMI 

Body Mass Index zwangere.  

Berekende variabele:  

Gewicht in kg / (Lengte in m)2 



 

 

Allereerst is op basis van de geregistreerde verantwoordelijkheid bepaald hoeveel zwangeren de 1e 

lijn en de 2e lijn gezien hebben tijdens de zwangerschap. Vervolgens is op basis van de 

aanlevermethode van de zorginstelling bepaald of zij de mogelijkheid hadden om informatie over de 

leefstijl te registeren. Tot slot is voor de zorginstellingen die deze informatie konden registreren, 

bepaald hoe vaak dit daadwerkelijk is gedaan. 

Tot slot is ook bepaald hoe vaak welke informatie over de leefstijl van de zwangere bekend is op 

ketenniveau. Hiervoor wordt de informatie uit de 1e en 2e lijn gecombineerd. Hierbij wordt de 

informatie overgenomen uit de lijn die verantwoordelijk is tijdens de zwangerschap. Als deze 

informatie ontbreekt, wordt de informatie waar mogelijk aangevuld met informatie uit de andere 

lijn.  

 

Resultaten 
Eerste lijn verantwoordelijke tijdens de zwangerschap 
Bij 95,8% van aanleveringen waarbij de eerste lijn verantwoordelijk was tijdens de zwangerschap, 

hadden verloskundigen in 2019 geen mogelijkheid om gegevens over de leefstijl van de moeder te 

registeren. Over 2019 hadden 34 praktijken (van de 554 praktijken in totaal) de mogelijkheid om de 

leefstijl informatie te registreren. Van de zwangeren waarbij de verloskundige de mogelijkheid had 

om deze informatie te registreren, is in 17,9% van de gevallen informatie genoteerd over het 

rookgedrag van de zwangere (figuur 1). Voor het alcoholgebruik ligt dit op 17,5%, drugs is bij 24,5% 

van de zwangeren geregistreerd en de BMI 25,4%.  

 

 
Figuur 1 Aangeleverde informatie over de leefstijl uit de eerste lijn, in de gevallen dat zij verantwoordelijk zijn geweest 
tijdens de zwangerschap. 

 

 

 

 

 



 

Tweede lijn verantwoordelijke tijdens de zwangerschap 
In 2019 was de tweede lijn bij 77.880 zwangeren verantwoordelijk voor de intake of het vervolg van 

de zwangerschap. Zwangeren uit figuur 1 kunnen ook in figuur 2 vallen, als ze tijdens de 

zwangerschap zijn overgedragen. 

 

In 2019 was het voor het overgrote deel van de tweede lijn mogelijk om informatie over de leefstijl 

van de zwangere te registeren, namelijk bij 72,4% van de zwangeren die zij begeleid hebben tijdens 

de zwangerschap. Aan het eind van 2019 hadden 57 ziekenhuizen de mogelijkheid om informatie 

over de leefstijl van de zwangere te registreren. Bij 19,6% van de zwangeren hebben deze 

ziekenhuizen daadwerkelijk informatie geregistreerd over het rookgedrag van de betreffende 

zwangere. Het gebruik van alcohol is voor 19,3% van de zwangeren geregistreerd, het drugsgebruik 

25,5% en het BMI voor 22,9%. 

 

 

 
Figuur 2 Aangeleverde informatie over de leefstijl uit de tweede lijn, in de gevallen dat zij verantwoordelijk zijn geweest 
tijdens de zwangerschap. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Gecombineerde gegevens uit eerste en tweede lijn 
In totaal zijn in 2019 162.287 zwangeren bevallen bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken, of, bij 

ontbreken van de zwangerschapsduur, bij een geboortegewicht vanaf 500 gram. Voor 8,6% van de 

zwangeren is het rookgedrag geregistreerd door de 1e of 2e lijn, voor het alcoholgebruik is dit 

percentage 8,4%. Drugsgebruik is bij 11,6% van de zwangeren geregistreerd en voor het BMI is dit 

10,6% (tabel 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Informatie beschikbaar over leefstijl voor zwangeren bevallen bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken (of indien 
ontbrekend, geboortegewicht vanaf 500 gram) wanneer gegevens uit eerste en tweede lijn gecombineerd worden. 

 

 

Discussie 
In 2019 kon bij vier procent van de records waarbij de eerste lijn verantwoordelijk was tijdens de 

zwangerschap, informatie over de leefstijl van de moeder geregistreerd worden. Voor de tweede lijn 

was dit bij 72,4% van de records mogelijk. Wanneer dit mogelijk was, is de leefstijlinformatie voor 17-

26% van de zwangeren geregistreerd. Landelijk is voor 8-12% van de zwangeren deze informatie nu 

beschikbaar. 

 

Perined volgt voor data-uitwisseling de PWD-informatiestandaard5, die beschrijft wat goede digitale 

informatie-uitwisseling in de geboortezorg is. Experts vanuit de beroepsgroepen hebben een set met 

items opgesteld die in het obstetrisch dossier zouden moeten staan. Een gedeelte van deze set, de 

Kernset, zou rechtstreeks vanuit het zorginformatiesysteem aan Perined aangeleverd moeten 

worden. Het inbouwen van een nieuwe set is van belang voor alle geboortezorgpartijen, vanwege 

laagdrempelige gegevensuitwisseling, eenduidig vastleggen en het beschikbaar krijgen van relevante 

informatie rondom perinatale uitkomsten. Voor de zorgverleners zelf levert dit zinvollere 

spiegelinformatie op en voor Perined een betere datakwaliteit en een minder complexe verwerking. 

Echter voor softwareleveranciers is het implementeren van een nieuwe dataset een fikse investering 

qua tijd en geld. De prioriteit voor zorgverleners is het leveren van goede zorg. Verschillende partijen 

in de geboortezorg zijn daarom de samenwerking aangegaan om het inbouwen van de set te 

realiseren. Het streven is dat alle zwangeren met een à terme datum in 2021 geregistreerd kunnen 

worden middels de nieuwe dataset, inclusief leefstijlfactoren.  

 

De vulling van deze leefstijlfactoren, als het geregistreerd kon worden, is minimaal. Een betere 

vulling is nodig om de leefstijlinformatie te kunnen gebruiken voor zinvolle spiegelinformatie. Het is 

nog niet duidelijk wat de reden is van de relatief lage vulling van deze items. Tot op heden hebben 

zorgverleners nog geen inzicht gekregen in de vulling van de items. Om deze hiaten terug te 

koppelen, zijn de items sinds oktober toegevoegd aan de maandelijkse kwaliteitsrapportages die 

    Informatie beschikbaar 

  n % 

Leefstijl   Roken 13.920 8,6 

 Alcohol 13.694 8,4 

 Drugs 18.875 11,6 

 BMI 17.233 10,6 

Totaal  162.287  



 

Perined verstuurd. Ook zijn de items toegevoegd aan de applicatie mijnPerined, waardoor 

aanlevering direct spiegelinformatie voor de zorgverlener oplevert.  

Uit deze eerste analyse van de leefstijlfactoren blijkt dat het overgrote deel van de zorgverleners 

deze (nog) niet kan registeren en dat wanneer het kan, de vulling minimaal is. De eerste stappen in 

het beschikbaar maken en het daadwerkelijk registeren van de leefstijlfactoren zijn gezet. Daarnaast 

krijgen de zorgverleners sinds kort terugkoppeling over deze items vanuit Perined. De volgende stap 

is dat iedere zorgverlener de leefstijlfactoren kan registeren en de zorgverleners ze meer gaan 

registreren. Zo zorgen we samen voor betere spiegelinformatie. 
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