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Valorisatie

Dit hoofdstuk beschrijft het maatschappelijk belang van de onderzoeken uit dit proefschrift 

en hoe deze van invloed zijn op de zwangere in het bijzonder.

Relevantie
Wereldwijd wordt een stijging van het aantal keizersneden waargenomen. In Nederland is 

het percentage keizersneden de laatste jaren stabiel rond de 15%. Hierbij is echter opvallend 

dat de meeste keizersneden plaatsvinden bij de ‘gezonde’ zwangere: vrouwen zwanger van 

hun eerste kind in hoofdligging na 37 weken [1,2]. Deze stijging gaat niet gepaard met een 

verbeterde gezondheid voor moeder of kind, sterker nog , de keizersnede heeft ook nadelen. 

Ten opzichte van een vaginale baring leidt een keizersnede tot een toegenomen kans op 

complicaties, niet alleen voor de huidige, maar ook voor een daarop volgende zwangerschap 

[3-6]. Daarnaast zijn de kosten van een keizersnede hoger dan de kosten van een vaginale 

baring.

Doelgroep
Zowel de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) als andere 

internationale verenigingen hebben richtlijnen opgesteld, waarin de indicaties voor een 

keizersnede worden beschreven. Het is echter de vraag of deze richtlijnen voldoende 

gevolgd worden. In hoofdstuk 3 staat het proces beschreven van de ontwikkeling van 

kwaliteitsindicatoren rondom een keizersnede. De kwaliteitsindicatoren hebben niet alleen 

betrekking op de indicatiestelling voor een keizersnede, maar ook op maatregelen die de 

kans op een keizersnede verkleinen. Deze indicatoren staan voor optimale zorg en maken 

deze daadwerkelijk meetbaar. Vervolgens is aan de hand van de kwaliteitsindicatoren de 

huidige zorg gemeten. Uit de analyse blijkt dat de adviezen uit de kwaliteitsindicatoren 

niet altijd gevolgd worden. Hierbij zijn 4 groepen zwangere vrouwen naar voren gekomen, 

waarbij de kwaliteitsindicator frequent voorkomt en de naleving van de kwaliteitsindicator 

relatief laag is:

1. Vrouwen met een voorgaande keizersnede

2. Vrouwen zwanger van een eerste kind met vermoeden op foetale nood

3. Vrouwen zwanger van een eerste kind waarbij de baring niet vordert

4. Continue begeleiding van de baring

De verwachting is dat een verbeterstrategie gericht op deze 4 groepen de grootste invloed 

heeft op de mogelijke verbetering van de zorg. Omdat de gegevens van meerdere ziekenhuizen 

zijn geanalyseerd, is dit onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking. Daarmee is 
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te verwachten dat de verbeteringen van invloed zijn op alle Nederlandse zwangere vrouwen.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de classificatie van de SIMPLE studie populatie volgens het 

classificatie systeem van Robson [7]. Dit systeem maakt gebruik van 10 groepen, waarin alle 

zwangere vrouwen kunnen worden ingedeeld. Het doel van een dergelijke indeling is om 

vergelijking van keizersnede percentages tussen ziekenhuizen, regio’s of landen mogelijk te 

maken. Bij de indeling komen twee groepen naar voren die de grootste bijdrage leveren aan 

het percentage keizersneden:

A. Vrouwen zwanger van een eerste kind in hoofdligging vanaf 37+0 weken;

B. Vrouwen met een eerdere keizersnede in het verleden.

Het voorkómen van de eerste keizersnede en de juiste voorlichting aan de zwangere met een 

eerdere keizersnede zijn daarom van groot belang. In hetzelfde hoofdstuk staat een voorstel 

beschreven om inhoud toe te voegen aan de vergelijking van keizersnede percentages. 

Als duidelijk is dat de twee bovenstaande groepen de belangrijkste bijdrage leveren aan 

het percentage keizersneden, kunnen kwaliteitsindicatoren van de SIMPLE studie worden 

toegevoegd aan de analyse. Zodoende omvat de analyse de volgende groepen:

A. Het percentage vrouwen met een eerste kind in hoofdligging vanaf 37+0 weken waarbij 

een ongeplande keizersnede wordt uitgevoerd vanwege niet vorderen van de baring 

waarbij sprake is van:

- Gebroken vliezen, adequate pijnstilling en adequate contracties gedurende 4 uur

- Actief persen in het stadium van de uitdrijving, en indien mogelijk een kunstverlossing 

is aangeboden;

B. Het percentage vrouwen met één voorgaande keizersnede en een eenling in hoofdligging 

vanaf 37+0 weken die adequaat voorgelicht zijn over alle voor- en nadelen van een 

geplande keizersnede en vaginale baring na een eerdere keizersnede en een keuze 

hadden in de manier van bevallen.

Door de toevoeging van kwaliteitsindicatoren aan het classificatiesysteem van Robson is 

niet alleen internationale vergelijking van keizersnede percentages mogelijk, maar is ook 

vergelijking van de inhoud van de zorg mogelijk. Als uit een dergelijke analyse blijkt dat het 

percentage keizersneden verhoogd is, kan, na analyse van factoren die van invloed zijn op de 

zorg, een verbeterstrategie worden ontwikkeld. Door deze aanpak kan de zorg voor zwangere 

vrouwen internationaal worden bevorderd.

Innovatie
De SIMPLE studie is de eerste studie die een set kwaliteitsindicatoren heeft ontwikkeld met 
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betrekking tot het gehele verloskundige proces rondom de keizersnede. Hierbij zijn zowel 

de indicatiestelling beschreven, als maatregelen die de kans op een keizersnede verlagen. 

Doordat factoren worden meegenomen die voor aanvang van de bevalling van invloed zijn 

op de besluitvorming (bv stuitligging), tijdens een bevalling (bv niet vorderen van de baring), 

en na de bevalling (bv het opzetten van een audit mbt keizersneden), kan de kwaliteit van 

het hele zorgproces worden gemeten. Tevens zijn factoren bepaald die belemmerend of 

bevorderend kunnen werken bij het volgen van de kwaliteitsindicatoren, zodat het mogelijk 

is om een aangepaste verbeteringsstrategie te ontwikkelen.

Implementatie
De implementatie wordt beschreven aan de hand van de 4 groepen van zwangere vrouwen 

die zijn geïdentificeerd in hoofdstuk 3 van dit onderzoek.

1. Vrouwen met een voorgaande keizersnede
De Nederlandse richtlijn gaf aan dat vrouwen met een voorgaande keizersnede 

geïnformeerd dienen te worden over hun keuze, de kans op complicaties, zoals een 

scheur in de baarmoeder en de kans op succesvolle vaginale baring. In hoofdstuk 4 

staat beschreven dat zorgverleners terughoudend zijn om vrouwen te betrekken bij deze 

beslissing uit vrees voor een toename in het percentage keizersneden. Een nadeel van 

deze voorlichting is dat wordt uitgegaan van een algemeen slagingspercentage voor 

vaginale baring na een eerdere keizersnede. In hoofdstuk 6 staat de validatie van 2 

voorspellingsmodellen beschreven, die een individuele kans van slagen geven, rekening 

houdend met persoonlijke kenmerken. Dit geeft een betere risicoselectie voorafgaand 

aan de baring. Deze modellen hebben een goed voorspellend vermogen, echter het 

is noodzakelijk om het model te valideren in een prospectieve studie. Daarnaast is 

het opstellen van een keuzehulp een volgende stap om de voorlichting voor vrouwen 

na een eerder keizersnede te verbeteren. De combinatie van gestandaardiseerde 

voorlichting middels een keuzehulp die leidt tot een geïndividualiseerde inschatting van 

de kans van slagen van een vaginale baring na een keizersnede kan voordelen bieden 

voor zorgverlener en zwangere. Het effect op de zwangerschapsuitkomst, evenals de 

tevredenheid van zorgverlener en patiënt is in een prospectief onderzoek bestudeerd 

[8]. Hierbij is een gelijk percentage keizersnede waargenomen, met een verschuiving 

van ongeplande keizersneden naar geplande keizersneden. Dit wijst op een betere 

risicoselectie voorafgaand aan de baring.

2. Vrouwen zwanger van een eerste kind met vermoeden op foetale nood
Alhoewel richtlijnen aanvullende diagnostiek in de vorm van microbloedonderzoek of 

STAN analyse adviseren, is er onvoldoende bewijs voor een verbeterde uitkomst. Na 
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de totstandkoming van de kwaliteitsindicatoren uit dit onderzoek, tonen diverse trials 

dat het gebruik van STAN geen invloed heeft op het percentage keizersneden dat 

wordt uitgevoerd. Voor het positieve effect van microbloedonderzoek bestaat slechts 

indirect bewijs [9-12]. Het gebrek aan bewijsvoering in combinatie met een tijdrovende, 

invasieve en technisch ingewikkelde procedure kan een verklaring zijn voor de lage 

adherentie. Om de naleving van deze kwaliteitsindicator te verbeteren is een onderzoek 

naar de effectiviteit van het microbloedonderzoek noodzakelijk. De toepassing van 

lactaat analyse bij het microbloedonderzoek kan de procedure vergemakkelijken [13]. 

Hierbij is een kleinere hoeveelheid bloed nodig, waardoor de kans van slagen mogelijk 

toeneemt. Een combinatie van verbeterde bewijsvoering en een eenvoudiger procedure 

kan de zorg in geval van verdenking foetale nood verbeteren.

3. Vrouwen zwanger van een eerste kind waarbij de baring niet vordert
Om de zorg voor deze groep zwangere vrouwen te verbeteren wordt adequate 

pijnstilling geadviseerd. De beschikbaarheid van de ruggenprik 24 uur per dag is een 

Nederlandse kwaliteitsindicator voor Medisch Specialistische Zorg [14]. Ook in het 

geval van deze indicator is er onvoldoende bewijsvoering wat betreft de diagnose ‘niet 

vorderen van de baring’. De Friedman curve die wordt gebruikt om de vordering van 

de baring in kaart te brengen dateert uit 1950 en is onvoldoende gevalideerd [15,16]. 

De gynaecologen verenigingen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten promoten 

een langere periode van afwachten onder optimale condities dan bij de Friedman curve 

[17,18]. Naar aanleiding van deze gegevens is een volgende SIMPLE studie gestart die 

vrouwen in geval van niet vorderen van de baring randomiseert tussen een keizersnede 

en een verlenging van de periode waarin wordt afgewacht. Deze studie is tussentijds 

beëindigd vanwege een gebrek aan inclusies. Hieraan lag ten grondslag dat diverse 

zorgverleners en patiënten een specifieke voorkeur uitspraken voor een keizersnede of 

een afwachtend beleid. Meer dan 90% van de vrouwen gaf aan de voorkeur te geven 

aan een afwachtend beleid zolang er sprake was van een goede foetale conditie. Als 

volgende stap zou de ontwikkeling van een voorspellingsmodel voor de kans van slagen 

van een vaginale baring in geval van niet vorderen van de baring een toevoeging zijn. Dit 

model, wellicht in combinatie met een keuzehulp waarin de kans op morbiditeit wordt 

beschreven, kan zorgverleners en patiënten helpen bij het maken van hun keuze.

4. Continue begeleiding van de baring
Continue begeleiding van vrouwen tijdens de baring wordt geadviseerd in het rapport 

‘een goed begin’, opgesteld door een nationale Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 

[19]. Continue begeleiding verkleint de kans op een keizersnede en een vaginale 

kunstverlossing. Daarbij is aangetoond dat de pijnstillingsbehoefte afneemt en de 
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zwangere positiever terugkijkt op haar bevalling [20]. Een gebrek aan personeel en 

financiën zijn de grootste belemmeringen voor het uitvoeren van deze kwaliteitsindicator. 

In Limburg is een zonMW studie gestart waarbij kraamverzorgenden worden ingezet 

voor continue begeleiding tijdens de baring. Hierbij wordt gerandomiseerd tussen 

gebruikelijke zorg en continue begeleiding van de barende en wordt het effect op onder 

andere pijnstillingsbehoefte en percentage keizersneden beoordeeld. Daarnaast wordt 

de kosteneffectiviteit beoordeeld.

Met deze studie is een basis gelegd voor verbetering van zorg voor zwangere vrouwen. Er zijn 

diverse projecten opgestart om de effecten van de implementatiestrategieën te evalueren.
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