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Wat als meer 
interveniëren 
tijdens de 
zwangerschap en 
geboorte niet leidt 
tot betere zorg? 

Bahareh Goodarzi, Anna Seijmonsbergen-
Schermers & Joris van der Post

Recente cijfers laten zien dat in Nederland het 
aantal interventies tijdens de zwangerschap en 
geboorte toeneemt en dat daarbij sprake is van 
grote variatie onder praktijken en ziekenhui-
zen. De vraag is of meer interveniëren leidt tot 
gezondere moeders en kinderen. Maatschap-
pelijk gezien lijken we minder risico’s te ac-
cepteren en geboortezorgprofessionals worden 
voornamelijk afgerekend op te weinig doen. Dit 
kan tot gevolg hebben dat we bij een steeds klei-
ner risico overgaan tot interventies, waarbij we 
de vraag of de voordelen van de interventies wel 
opwegen tegen de nadelen, uit het oog verlie-
zen. Het is tijd voor refl ectie 2.0.

Niet afgerekend op te veel interveniëren
Een 30 jarige vrouw gaat voor de eerste keer bevallen. 

De bevalling wordt begeleid door de verloskundige 

in het ziekenhuis, omdat geen sprake is van risico’s 

of complicaties en de vrouw poliklinisch wil beval-

len. Tijdens de bevalling beoordeelt de verloskundige 

het verloop van de bevalling als te traag en verwijst de 

vrouw daarom naar de gynaecoloog. De vrouw krijgt 

weeënversterkers, een ruggenprik voor pijnbestrijding 

en de foetale conditie wordt continu gemonitord met 

een hartfi lmpje. De gynaecoloog beoordeelt het hart-

fi lmpje als suboptimaal en besluit tot een keizersnede. 

Het kind wordt in goede conditie geboren. De vrouw 

verliest veel bloed en heeft koorts die moet worden 

ren kan worden overwogen, actiever donoren zouden 

moeten worden geworven en de vergoedingen beter 

worden afgestemd en onderbouwd, met erkenning 

voor de inspanning en het ongemak voor de donor. 
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Thema coördinator Zorg en Gezondheid.
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terventies ook bijwerkingen met zich meebrengen, 

kunnen interventies die routinematig en/of zonder 

goede reden worden gebruikt, eveneens leiden tot 

een grotere kans op complicaties. Hierbij geldt een 

kantelpunt; bij interventies om een goede reden over-

treff en de voordelen de nadelen en is de kans op na-

delige bijwerkingen van de zorg moreel en ethisch te 

verantwoorden. Als de voordelen niet opwegen tegen 

de nadelen, schieten interventies hun doel voorbij en 

kan de zorg zelf de kans op vermijdbare complicaties 

vergroten. De uitdaging is de indicaties voor inter-

venties zodanig te kiezen, dat de voordelen van het 

gebruik de nadelen ervan overtreff en. In de praktijk 

is van tevoren nooit met zekerheid te voorspellen of 

een ongewenste uitkomst ook zonder interventie zal 

optreden. De uitdaging in de praktijk is daarom het 

zo optimaal mogelijk inzetten van interventies.

Figuur 1. De relatie tussen interventies en de kans op 

complicaties (vrij vertaald naar het artikel van Miller et 

al. Lancet, 2016)

Toenemende interventies en grote variatie
Hoe is het gesteld met het evenwicht tussen zorgen en 

schaden in de Nederlandse geboortezorg? De kwaliteit 

van onze geboortezorg is hoog in vergelijking met an-

dere welvarende landen. Tegelijkertijd laat onderzoek 

zien dat het aantal interventies snel stijgt. In het jaar 

2000 werd bijna 1/3 van de vrouwen die voor de eerste 

keer ging bevallen, tijdens de bevalling door de ver-

loskundige verwezen naar de gynaecoloog. Acht jaar 

later is dat aantal bijna 1,5 keer hoger. Voornamelijk 

het aantal verwijzingen van niet-spoedeisende aard 

stijgt. Het aantal vouwen dat in het ziekenhuis wee-

enversterkers krijgt, is in de periode 2000-2008 bijna 

verdubbeld (Off erhaus, 2015). Duidelijke aanwijzin-

gen dat het stijgend aantal interventies in Nederland 

Figuur 1 De relatie tussen interventies en de kans op

behandeld met antibiotica. Als de vrouw twee jaar la-

ter weer zwanger is, blijkt de moederkoek in het oude 

keizersnedelitteken te zijn ingegroeid en is daarom 

weer een keizersnede nodig. 

Verloskundigen en gynaecologen leggen de eed 

af om zorg te verlenen aan vrouwen die dat nodig heb-

ben én deze vrouwen en hun (ongeboren) kind niet 

te schaden. Zij controleren, verwijzen en behandelen 

vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling om ri-

sico’s te verminderen en complicaties te vermijden of 

op te lossen. Als, zoals in hierboven beschreven casus, 

tijdens de zwangerschap of bevalling de moeder of de 

baby ziek wordt of komt te overlijden, zoeken zij met 

de andere betrokken zorgverleners naar verklaringen 

voor de ongewenste uitkomsten. Zij evalueren struc-

tureel of de zorg voldeed aan de professionele eisen en 

geldende afspraken, met als doel de zorg te verbeteren. 

Geboortezorgprofessionals worden zelden af-

gerekend op te veel interveniëren. In onderwerpen 

van tuchtzaken bijvoorbeeld, overheerst het perspec-

tief van te weinig, te laat en verkeerd interveniëren. 

De focus in de geboortezorg ligt op het opsporen en 

vermijden van risico’s. In zorg-evaluaties leidt dit 

voornamelijk tot vragen gericht op het opsporen van 

onderbehandeling. In hierboven beschreven casus bij-

voorbeeld: Is de keizersnede goed uitgevoerd? Is het 

bloedverlies voldoende snel opgemerkt? Is de gynae-

coloog snel genoeg ingelicht? Is er voldoende gedaan 

om de het bloedverlies te stoppen? Deze focus, hoe 

terecht ook, leidt de aandacht af van structurele eva-

luaties van overbehandeling: te snel of te veel inter-

veniëren. Dit is ongewenst, omdat interventies ook 

negatieve bijwerkingen kunnen hebben, die op hun 

beurt kunnen vragen om nieuwe interventies, met een 

zichzelf versterkende cascade als gevolg. 

Zorgen en schaden: een wankel evenwicht
Zorgen en schaden verhouden zich in een wankel 

evenwicht: zowel te veel als te weinig zorg kan scha-

den. Deze relatie kan als een parabool worden weer-

gegeven (fi guur 1). Te weinig zorg vergroot de kans op 

ziekte of sterfte, bijvoorbeeld als geboortezorgprofes-

sionals onvoldoende geschoold zijn of als faciliteiten 

ontbreken. Ook onderdiagnostiek en communicatie-

problemen binnen een team van zorgprofessionals 

kunnen leiden tot onderbehandeling. Omdat in-
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relatie te leggen tussen moedersterfte en het aantal 

keizersneden. En onderzoeken uit Amerika zijn niet 

direct te vertalen naar de Nederlandse situatie, om-

dat de zorgsystemen wezenlijk van elkaar verschillen. 

Deze resultaten maken desalniettemin duidelijk dat 

meer interveniëren niet automatisch leidt tot betere 

uitkomsten en dat beslissingen tot interventies niet al-

leen op zorginhoudelijke argumenten zijn gebaseerd. 

In het licht van de stijgende interventies in Nederland 

vragen deze cijfers om bezinning; zijn de kwaliteit van 

de zorgverlening en het risico op schadein de geboor-

tezorg nog in balans?

Prikkel tot meer interveniëren
Wanneer is het risico op problemen tijdens de zwan-

gerschap en geboorte groot genoeg om in te grijpen? 

Wanneer wegen de voordelen van interventies op te-

gen de nadelen? Waar ligt het kantelpunt van zorgen 

naar schaden? Wanneer worden interventies optimaal 

ingezet? Deze vragen spelen in de dagelijkse zorg-

praktijk, maar zijn moeilijk te beantwoorden. In de 

geboortezorg zijn risico’s niet altijd duidelijk en een-

duidig, waardoor risicobeoordeling vaak een risico-

inschatting is. Verder weten we niet alles van de nade-

lige eff ecten van interventies, omdat het onderscheid 

tussen oorzaak en gevolg van interventies en compli-

caties lastig te maken is; is een complicatie na een in-

terventie het directe gevolg van die interventie, of was 

de complicatie ook zonder interventie ontstaan? Het 

wordt steeds duidelijker dat interventies, zoals een 

keizersnede, ook nadelige gevolgen kunnen hebben 

voor een volgende zwangerschap en de gezondheid 

van moeder en kind op de lange termijn, maar van de 

meeste interventies, zoals van het gebruik van weeën-

opwekkers, is hier nog onvoldoende over bekend. Tot 

slot is de invulling die we geven aan ‘risico’, ‘voordelen’ 

en ‘nadelen’ a  ankelijk van cultuur, religie, medische 

mogelijkheden en overtuigingen over wat belangrijk is. 

Kwaliteit van zorg bijvoorbeeld, kan worden gemeten 

aan kosten, het aantal complicaties bij pasgeborenen 

of ervaringen van moeders. A  ankelijk van het geko-

zen perspectief, krijgen voordelen en nadelen een an-

dere invulling. De verschillende meningen maakt het 

gesprek over de noodzaak van interventies complex. 

Door wetenschappelijke en technische vooruitgang 

nemen de medische mogelijkheden toe. Maatschap-

leidt tot gezondere moeders en kinderen zijn er niet. 

Naast een stijging is ook sprake van variatie. Het 

aantal verwijzingen tijdens de bevalling varieert tus-

sen verloskundigenpraktijken met bijna een factor 7, 

voor praktijken met het hoogste vergeleken met het 

laagste percentage (Off erhaus, 2015). Bij vergelijking 

tussen Nederlandse provincies, varieert de frequentie 

van het toedienen van een ruggenprik voor pijnbestrij-

ding met een factor 3, voor provincies met het hoogste 

vergeleken met het laagste percentage (Seijmonsber-

gen-Schermers et al., ingediend). Onderzoek door het 

RIVM uit 2014 laat zien dat het aantal ongeplande kei-

zersneden varieert met een factor 4, tussen ziekenhui-

zen met het hoogste vergeleken met het laagste per-

centage. Variatie is niet slecht als dit het gevolg is van 

verschillen tussen vrouwen wat betreft risico’s op com-

plicaties of verschillen in individuele voorkeuren van 

vrouwen, maar grote regionale variatie is een signaal 

van overbehandeling (Brownlee et al., 2017). Onder-

zoek toont bij herhaling een relatie aan met factoren 

zoals de persoonlijke voorkeuren en ervaringen van 

zorgprofessionals, visie op zwangerschap en geboorte, 

richtlijnen en protocollen, zorgorganisatie en het ge-

boortezorgsysteem. 

Tijd voor bezinning
De oorzaak van stijgende interventies en grote variatie 

is complex en multifactorieel. In een nog te publice-

ren grootschalige studie binnen verlosafdelingen in 

Amerikaanse ziekenhuizen is gekeken naar de relatie 

tussen werkdruk, interventies en ongewenste uitkom-

sten. De voorlopige resultaten tonen dat het aantal 

keizersneden tussen ziekenhuizen met een factor 10 

(!) verschilt. Op verloskundeafdelingen met een hoge 

werkdruk werden meer keizersneden verricht, maar 

meer keizersneden ging niet gepaard met betere 

zorguitkomsten. Het aantal vrouwen met overmatig 

bloedverlies na de bevalling en het aantal kinderen 

dat in slechte gezondheid werd geboren, verschilde 

bijvoorbeeld niet. Tegelijkertijd zijn keizersneden ge-

associeerd met sterfte van de moeder. In Amerika is 

het aantal keizersneden sinds de jaren 60 verzesvou-

digd. Nu wordt bij ongeveer 1 op de 3 bevallingen een 

keizersnede verricht en dit aantal neemt toe (Shah, 

ingediend). Omdat uitkomsten van zorg multifac-

torieel worden bepaald, is het lastig om een directe 
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pelijk gezien lijken we minder risico’s te accepteren. 

In een systeem waarin zorgprofessionals voornamelijk 

worden afgerekend op onderbehandeling, kan deze 

combinatie van omstandigheden een prikkel zijn voor 

sneller en meer behandelen. 

Refl ectie 2.0
Als we erkennen dat interventies ook nadelen kunnen 

hebben en de balans tussen noodzakelijke en onnodige 

zorg complex is, vraagt dit om kritische refl ectie op de 

bijdrage van overbehandeling aan ongewenste uitkom-

sten van geboortezorg. Aan die complexiteit wordt 

geen recht gedaan als bij zorgevaluatie het perspectief 

van onderbehandeling overheerst. Om structureel zo-

wel de voor- als nadelen van interventies af te wegen 

moeten we een breder perspectief innemen: refl ectie 

2.0. In het eerder genoemde voorbeeld zijn de gestelde 

vragen om onderbehandeling op te sporen relevant en 

belangrijk. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld 

over mogelijke onnodige interventies en de relatie 

tussen interventies en ongewenste uitkomsten, zoals: 

Vorderde de bevalling echt te traag en voor wie? Is er 

voldoende gedaan om de de bevalling te bevorderen 

voordat de weeënopwekkers werden toegediend? Zijn 

er andere factoren die een rol kunnen hebben gespeeld 

bij het besluit tot doorverwijzen naar de gynaecoloog 

en de keizersnede? Door deze vragen worden ook on-

gewenste uitkomsten zoals gevolg van interventies in 

acht genomen en verschuift de focus naar optimaal in-

terveniëren. Onderzoek toont aan dat deze manier van 

evalueren bijdraagt aan het verlagen van het aantal in-

terventies zonder dat de zorguitkomsten verslechteren 

(Skeith et al., 2018): een betere balans tussen zorgen 

en schaden. Meer aandacht in zorgevaluatieonderzoek 

voor de relatie tussen nadelen van interventies en het 

voorkómen van te snel en te veel behandelen, kunnen 

de praktijk handvatten bieden om beter te diff erentië-

ren tussen vrouwen die wel en geen interventies nodig 

hebben. Zo kunnen we werken aan een betere balans 

in de geboortezorg, aan hogere kwaliteit van zorg en 

kunnen verloskundigen en gynaecologen recht doen 

aan de eed die ze ooit hebben afgelegd. 

Bahareh Goodarzi, MSc, verloskundige en promo-

venda aan het Amsterdam UMC, VUmc, Midwifery 


