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SAMENVATTING!

Maternale! morbiditeit! en! mortaliteit! in! ontwikkelingslanden! blijft! hoog,! ondanks!

wereldwijde! initiatieven!om!deze! te! reduceren.! Belangrijke! factoren!die! hieraan!bijdragen!

zijn:!vertraging!bij!het!nemen!van!de!beslissing!om!hulp!te!zoeken,!vertraging!in!het!bereiken!

van!een!gezondheidsinstelling!en!vertraging!bij!het!krijgen!van!de!juiste!zorg!eenmaal!in!het!

ziekenhuis!aangekomen.!Op!vele!gebieden!zal!er!verbetering!moeten!komen!om!maternale!

morbiditeit!en!mortaliteit!te!reduceren.!Dit!proefschrift!richt!zich!echter!op!de!maatregelen!

die!ziekenhuizen! in!ontwikkelingslanden!kunnen!nemen!om!de!kwaliteit!van!verloskundige!

zorg!te!verbeteren.!!

!!

In! het! eerste! deel! van! dit! proefschrift! wordt! de! kwaliteit! van! verloskundige! zorg! in! een!

afgelegen!ziekenhuis!in!Tanzania!beschreven!!met!behulp!van!de!"WHO!near!miss!approach"!

en! worden! verschillende! gebieden! aangewezen! waar! verbetering! van! zorg! mogelijk! is!

(hoofdstuk!293).!In!het!tweede!deel!van!dit!proefschrift!wordt!"low9cost!low9tech"!simulatie!

training! in! de! verloskunde! geëvalueerd! als! interventie! om! de! kwaliteit! van! verloskundige!

zorg!te!verbeteren!(hoofdstuk!496).!!

!

In!hoofdstuk!2!wordt!de!"WHO!near!miss!approach"!gebruikt!om!de!prevalentie!van!ernstige!

maternale!morbiditeit!en!mortaliteit!te!meten!in!Haydom!Lutheran!Hospital!in!Tanzania.!Van!

November!2009!tot!November!2011!werd!een!cross9sectioneel!onderzoek!verricht.!Daaruit!

bleek! dat! in! die! periode! het! maternale! sterftecijfer! in! het! ziekenhuis! 350! gevallen! van!

moedersterfte! per! 100.000! levendgeborenen! was.! De! prevalentie! van! ernstige!maternale!

morbiditeit!was!23.6!per!1.000!levendgeborenen.!Voor!elk!geval!van!moedersterfte!waren!er!

zeven! vrouwen! die! bijna! stierven,! de! zogenaamde! "near! misses".! De! drie! meest!

voorkomende! oorzaken! van! ernstige! maternale! morbiditeit! en! mortaliteit! waren!

hemorrhagia! postpartum,! abortus! gerelateerde! complicaties! en! niet! vorderende! baring.!

Mogelijkheden! om! de! kwaliteit! van! zorg! te! verbeteren! behelsden! het! verhogen! van!

interventies! ten! gunste! van! de! preventie! en! behandeling! van! hemorrhagia! postpartum,!

eclampsie!en!sepsis.!

!



174 | Samenvatting!

Hoofdstuk! 3! beschrijft! de! slechte! toepasbaarheid! van! de! WHO! near! miss! criteria! in! een!

ontwikkelingsland.!De!criteria!zijn!ontwikkeld!om!uniform!ernstige!maternale!morbiditeit!te!

definiëren! en! bestaan! uit! klinische! criteria,! laboratorium! criteria,! en! behandel! criteria.! In!

Haydom!Lutheran!Hospital!waren!alle!klinische!criteria!toepasbaar.!Echter,!slechts!25%!van!

de! laboratorium! criteria! en! 50%! van! de! behandel! criteria! konden! worden! gebruikt.! Het!

gevolg! hiervan! is! dat! ernstige! maternale! morbiditeit! ondergerapporteerd! zal! worden! in!

instellingen!die!niet!alle! criteria! kunnen!gebruiken.!Daarnaast! zal!de! "case! fatality! rate"! in!

deze! context! relatief! hoog! zijn!wanneer!deze! vergeleken!wordt!met! instellingen!waar!wel!

alle!criteria!toepasbaar!zijn.!

!

In! Maart! 2012! werd! de! "low9cost! low9tech"! verloskundige! simulatie! training! "Helping!

Mothers! Survive! Bleeding! After! Birth"! in! Haydom! Lutheran! Hospital! geïntroduceerd.! De!

training!werd!gegeven!door!lokale!trainers!en!bestond!uit!een!halve!dag!simulatie!onderwijs!

in!basale!verloskundige!zorg,!actieve!begeleiding!van!het!derde!stadium!van!de!baring,!en!

behandeling! van! hemorrhagia! postpartum.! De! evaluatie! van! deze! training! aangaande!

Kirkpatrick! level! 1! en! 2!wordt! beschreven! in!hoofdstuk! 4.! De! resultaten! van! de! evaluatie!

laten! zien!dat! "Helping!Mothers!Survive!Bleeding!After!Birth"!acceptabel!en!haalbaar! is! in!

een! ziekenhuis! in! een! ontwikkelingsland.! Kennis,! vaardigheden,! en! zelfvertrouwen! van!

deelnemers! stegen! significant! na! de! training,! alhoewel! het! slagingspercentage! na!

vaardigheidstesten!over!het!algemeen!laag!was.!

!

Kennis,! vaardigheden,! en! zelfvertrouwen! werden! negen! maanden! na! de! initiële! training!

nogmaals!getest.!Hoofdstuk!5!laat!zien!dat!na!negen!maanden!het!niveau!van!kennis!daalde!

naar!het!niveau!van!vóór!de!training.!Vaardigheden!en!zelfvertrouwen!daarentegen!bleven!

grotendeels! behouden.! Op! basis! van! bovenstaande! resultaten! raden! we! aan! de! training!

twee!keer!per!jaar!te!herhalen.!

!

In!hoofdstuk!6!wordt!de!training!geëvalueerd!op!level!3!en!4!van!het!Kirkpatrick!model!door!

middel! van! een! educatieve! interventie! studie.! Van! Mei! 2011! tot! Juni! 2013! werden! alle!

bevallingen! in!Haydom! Lutheran!Hospital! geobserveerd! door! onderzoeksassistenten.! Deze!

observaties! lieten! zien! dat! de! incidentie! van! hemorrhagia! postpartum! (50091,000ml)!

significant! daalde! van! 2.1%! voor! training! naar! 1.3%! na! training.! De! klinische! prestaties! in!

 

basale! verloskundige! zorg! en! behandeling! van! hemorrhagia! postpartum! verbeterden!

aanzienlijk!na!de!introductie!van!de!training.!

!

Kortom,!we!hebben!verschillende!gebieden!voor!verbetering! in!Haydom!Lutheran!Hospital!

kunnen! aanwijzen! die! de! kwaliteit! van! verloskundig! zorg! ten! goede! zou! moeten! komen.!

Deze! gebieden! moeten! worden! geïntegreerd! in! een! soepel! functionerend,! volwassen,!

zorgsysteem.! De! near! miss! criteria! die! gebruikt! waren! om! maternale! morbiditeit! en!

mortaliteit! te! meten! waren! moeilijk! toepasbaar! in! een! ontwikkelingsland.! De! simulatie!

training!"Helping!Mothers!Survive!Bleeding!After!Birth"!kan!worden!gebruikt!om!het!tekort!

aan! lokale! training!aan! te!vullen.!Evaluatie!van!deze!simulatie! training!op!alle!vier!niveaus!

van! het! Kirkpatrick! model! laat! zien! dat! dit! een! effectieve! manier! van! het! bijscholen! van!

gezondheidsmedewerkers!in!ontwikkelingslanden!zou!kunnen!zijn.!
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