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Nederlandse Samenvatting

Hoofdstuk 1

In Hoofdstuk 1 worden de achtergrond, de onderbouwing en de doelstellingen
van dit proefschrift beschreven. De eerstelijns verloskundige is lange tijd de
hoeksteen van de Nederlandse geboortezorg geweest. De klinisch
verloskundige is een relatief nieuwe en een steeds belangrijker wordende
zorgverlener voor zwangere en barende vrouwen in Nederland. Vijf en twintig
jaar geleden was het aantal klinisch werkende verloskundigen minder dan tien
procent. Volgens de meest recente cijfers, werkt momenteel één op de drie
verloskundigen in het ziekenhuis en zijn zij daarmee de snelst groeiende groep
binnen de verloskundige professie. Ondanks de toename in het aantal klinisch
verloskundigen, en het feit dat klinisch verloskundigen met regelmaat de zorg
voor zwangeren met complexe zorgvragen op zich nemen zonder directe
supervisie van een gynaecoloog, weten we nog maar weinig over de inhoud en
uitvoering van het werk in de praktijk of over de werkomstandigheden van
deze klinisch verloskundigen.

Het doel van ons onderzoek was om de dagelijkse praktijk van het werk van
klinische verloskundigen in kaart te brengen, dit kritisch te beoordelen en
inzicht te krijgen in hun bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen de
Nederlandse verloskunde. We hebben gekeken naar wat ze doen en hoe ze hun
werk ervaren omdat de wijze waarop het werk ervaren wordt een determinant
is (of kan worden gezien als) van kwaliteit van zorg.

De doelstellingen van het onderzoek waren als volgt:

1. Het beschrijven van de bestaande diversiteit in de reikwijdte en inhoud
van het werk van klinisch verloskundigen in Nederland (hoofdstuk 2).

2. Het onderzoeken van de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van
ziekenhuisprotocollen die door klinisch verloskundigen gebruikt worden
(hoofdstuk 3).

3. Het vergelijken van de arbeidssatisfactie en de werkattitude tussen
klinisch en eerstelijns verloskundigen (hoofdstuk 4).

4. Te onderzoeken hoe verloskundige zorgverleners in Nederland hun
professionele autonomie beoordelen en wat hun verwachtingen zijn ten
aanzien van deze autonomie in een integraal zorgsysteem (hoofdstuk 5).

5. Te onderzoeken wat de kwaliteit van de samenwerking is binnen
multidisciplinaire teams van verloskundige zorgverleners in Nederland
(hoofdstuk 6).
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Hoofdstuk 2

Hoewel bekend is dat het aantal klinisch werkende verloskundigen stijgt, is het
nauwelijks bekend wat deze verloskundigen nu eigenlijk precies doen. We
weten dat er landelijk overeengekomen multidisciplinaire richtlijnen bestaan
voor de verloskundige praktijk in het ziekenhuis en dat niet alle klinisch
werkende verloskundigen een extra opleiding of training hebben gevolgd. Om
deze kennislacune over de inhoud en de reikwijdte van het werk van klinische
verloskundigen te beantwoorden is een online vragenlijst uitgezet onder alle
Nederlandse ziekenhuizen. Data zijn verzameld over de organisatie van zorg
binnen het ziekenhuis, demografische gegevens van klinische verloskundigen,
informatie over hun ervaringen, extra gevolgde trainingen en opleidingen
(indien van toepassing), en de positie van klinisch verloskundigen met
betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en samenwerking binnen het
multidisciplinaire klinische team.

Negen en vijftig van de 98 Nederlandse ziekenhuizen die verloskundige zorg
verlenen retourneerden de vragenlijst. Eén op de vier BIG geregistreerde
verloskundigen werkt in een ziekenhuis, de locatie waar 70% van alle
bevallingen in Nederland plaatsvindt. Het betreft hier in principe de bevallingen
van vrouwen die overgedragen zijn aan de tweede lijn vanwege een verhoogd
risico op complicaties, vergeleken met zwangere vrouwen in de eerste lijn die
zorg ontvangen van eerstelijns verloskundigen en huisartsen. Het is opmerkelijk
dat, gezien het feit dat deze bevallingen niet langer beschouwt kunnen worden
als ‘laag risico’, 77% van deze tweedelijns bevallingen (voor het merendeel)
begeleid werden door klinische verloskundigen en dat 40% van deze ziekenhuis
bevallingen begeleid werden door alleen een klinische verloskundige zonder
enige bemoeienis van een gynaecoloog. Daarnaast laat het onderzoek ook zien
dat niet alle ziekenhuizen klinisch verloskundigen in dienst hebben en dat de
klinisch verloskundigen in de ziekenhuizen die dat wel doen, niet altijd 24 uur
per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn.

De respondenten rapporteerden een grote verscheidenheid aan taken en
verantwoordelijkheden van klinisch verloskundigen, waaruit een beeld naar
voren komt van een hoge mate van autonomie (dit onderwerp wordt in
hoofdstuk 5 uitvoerig besproken).

De verloskundigen in dit onderzoek lieten een diverse opleidingsachtergrond
zien: Sommige verloskundigen hadden nooit een extra opleiding of training
gevolgd naast hun initiële opleiding, terwijl anderen een masterstudie hadden
gedaan. Onze studie liet een grote verscheidenheid zien tussen ziekenhuizen
met betrekking tot de reikwijdte van het werk in de dagelijkse praktijk van
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klinische verloskundigen. Wellicht de meest opvallende bevinding was de mate
van verantwoordelijkheid gegeven aan klinische verloskundigen in de
begeleiding van het merendeel van de bevallingen die verwezen zijn door de
eerste lijn, Dit is een belangrijke bevinding omdat het een onvolkomenheid in
de Perined gegevens laat zien; deze door verloskundigen begeleidde
bevallingen vinden plaats onder supervisie van een gynaecoloog en worden als
dusdanig geregistreerd, óók wanneer de bevalling vrijwel volledig, - plaatsvindt
onder begeleiding van de klinische verloskundige, zonder enige bemoeienis van
een gynaecoloog -. Hierdoor ontstaat een onvolledig beeld van de rol van
verloskundigen in de Nederlandse geboortezorg. Zo laten officiële cijfers uit
2012 zien dat verloskundigen 30% (n=51.708) van alle bevallingen in Nederland
hebben begeleid, terwijl zij in feite de belangrijkste aanwezige zorgverlener
waren tijdens 83% (n=143.664) van het totaal aantal bevallingen van dat jaar in
Nederland (n=173.099).

Hoofdstuk 3

Vanwege de diversiteit in de taken en verantwoordelijkheden van klinisch
verloskundigen werd besloten de inhoud en kwaliteit van ziekenhuis
protocollen, die leidend zijn in hun werk, te onderzoeken. Het doel van het
onderzoek dat uitgevoerd werd op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg
(IGZ), was de wens om mogelijke factoren te identificeren die van invloed zijn
op de veiligheid van zorg in ziekenhuizen. Het onderzoek werd uitgevoerd
doormiddel van het beoordelen van de inhoud en de methodologische
kwaliteit van ziekenhuis protocollen. Op verzoek van de IGZ werden de
protocollen voor het beleid bij hypertensieve aandoeningen tijdens de
zwangerschap, fluxus postpartum en foetale bewaking, bij alle Nederlandse
ziekenhuizen opgevraagd. Deze protocollen horen standaard in ieder
ziekenhuis aanwezig te zijn en zijn in principe gebaseerd op het best
beschikbare wetenschappelijke bewijs. De beschikbaarheid van
wetenschappelijk onderbouwde protocollen wordt steeds belangrijker nu de
zorg in Nederland verschuift naar een integraal model waarbij teams van
zorgverleners samenwerken om betere geboorte zorg te kunnen leveren.

Hoewel er veranderingen in de zorg hebben plaats gevonden ná de uitvoering
van dit onderzoek, zijn de uitkomsten van ons onderzoek een belangrijk
benchmark wat betreft de beschikbare ondersteuning voor klinisch
verloskundigen. Het is aannemelijk dat de uitkomsten van dit onderzoek nog
steeds een realistische weergave van de huidige situatie zijn.

Met behulp van zowel een papieren als een digitale vragenlijst werden
ziekenhuizen met een verloskundige afdeling gevraagd naar de
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beschikbaarheid van deze drie protocollen en het verzoek of zij een kopie van
deze protocollen wilden opsturen. Alle ontvangen protocollen werden
systematisch beoordeeld op inhoud en methodologische kwaliteit met behulp
van het gevalideerde AGREE raamwerk en een likert-schaal om de
wetenschappelijke inhoud te evalueren.

Wij ontvingen antwoord van 48 van de 91 ziekenhuizen met een afdeling
verloskunde. De methodologische kwaliteit van de geëvalueerde protocollen
was beperkt. Op basis van het AGREE raamwerk kon 70% van de protocollen
met betrekking tot foetale bewaking niet worden aanbevolen en scoorde
slechts één ziekenhuis protocol “sterk aanbevolen”. Over het algemeen
ontbrak het in de protocollen aan wetenschappelijke onderbouwing.

Een toevallige bevinding van ons onderzoek was de bestaande verwarring over
de definitie van wat een protocol is en inhoudt.

Dit onderzoek laat zien dat actuele en op wetenschappelijk bewijs gebaseerde
protocollen tijdens de onderzoekperiode niet of nauwelijks beschikbaar waren
op de Nederlandse verloskundige afdelingen en dat, als ze al beschikbaar
waren, ze van slechte kwaliteit waren.

Hoofdstuk 4

Vanwege de onduidelijkheden rondom taken en verantwoordelijkheden van
klinisch verloskundigen en de beperkte kwaliteit van beschikbare protocollen
die hun werk behoren te ondersteunen, is het verschil in arbeidssatisfactie en
werkhouding tussen klinisch en eerstelijns verloskundigen onderzocht.
Aangezien arbeidssatisfactie en werknemerswelzijn gerelateerd zijn aan betere
kwaliteit van zorg is het belangrijk om hier inzicht in te hebben. Dit hoofdstuk
beschrijft een systematisch onderzoek naar arbeidssatisfactie van klinisch en
eerstelijns verloskundigen in Nederland. Er werd een online vragenlijst uitgezet
onder alle praktiserende verloskundigen in Nederland. De vragenlijst bestond
uit een gevalideerde maat voor arbeidssatisfactie (de Leiden Kwaliteit van Werk
Leven vragenlijst), waarmee de mening van deze verloskundigen ten opzichte
van hun werk werd geanalyseerd.

De vragenlijst bevatte tien domeinen met een aantal “factor statements” per
domein. Een van de domeinen betrof specifiek arbeidssatisfactie; de overige
negen domeinen betroffen verschillende elementen gerelateerd aan
arbeidssatisfactie.
In totaal beantwoordden 508 verloskundigen de vragenlijst, waarvan 103
klinisch en 405 eerstelijns verloskundigen. Alle verloskundigen, zowel klinisch
als eerstelijns, gaven aan dat zij tevreden waren over hun werk. Er waren
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echter significante verschillen tussen de twee groepen wat betreft de factoren
die hun arbeidssatisfactie bepaalden. De belangrijkste factoren voor
tevredenheid bij klinisch verloskundigen waren het aantal werkuren per week,
werkafspraken (zoals protocollen) en het aantal jaren werkervaring. Sociale
steun op het werk, werkbelasting, professionele autonomie en de invloed van
werk op de privé sfeer, waren de belangrijkste factoren die bijdroegen aan de
arbeidssatisfactie van eerstelijns verloskundigen. Onze data laten zien dat
verloskundigen in het algemeen tevreden zijn over hun werk, maar dat de
factoren die bijdragen aan arbeidssatisfactie verschillen op basis van waar zij
werken: in de eerste lijn of in het ziekenhuis.

Aangezien arbeidssatisfactie van invloed is op de kwaliteit van de geleverde
zorg en op de mate van tevredenheid over de verkregen zorg door cliënten, zijn
deze verschillen belangrijk om mee te nemen bij het uitzetten van
personeelsbeleid, en bij het bepalen van beleid met betrekking tot de
introductie van nieuwe zorgmodellen.
De gevonden variatie in tevredenheid, afhankelijk van de plaats en het type
werk, suggereert dat de arbeidssatisfactie van alle verloskundigen kan
verbeteren als er meer wordt uitgegaan van op maat gemaakte strategieën die
tegemoetkomen aan de verschillende factoren van arbeidssatisfactie onder
eerstelijns en klinisch verloskundigen.

Hoofdstuk 5

Omdat professionele autonomie uit het onderzoek naar voren kwam als een
significant onderdeel van arbeidssatisfactie, is ook onderzocht hoe
verloskundige zorgverleners in Nederland hun professionele autonomie
ervaren en welke effecten een integraal zorgsysteem volgens hen op deze
autonomie zou kunnen hebben.

De data uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4, zijn gebruikt om de
ervaren professionele autonomie onder verschillende verloskundige
zorgverleners, niet alleen verloskundigen maar ook gynaecologen en
obstetrisch verpleegkundigen, te vergelijken. Deze data maken de mogelijke
effecten van een nieuw systeem van integrale zorg op de professionele
autonomie inzichtelijk.

In totaal namen 799 verloskundige zorgverleners deel aan (dit deel van) van de
Leiden Kwaliteit van Werk Leven vragenlijst: 93 klinisch verloskundigen, 362
eerstelijns verloskundigen, 240 gynaecologen en 104 obstetrisch
verpleegkundigen.
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De antwoorden van de respondenten op de ‘factor statements’ uit het domein
‘Beslissingsbevoegdheid’, werden gecombineerd om een gemiddelde score
voor professionele autonomie uit te rekenen. Deze score bleek het hoogst voor
eerstelijns verloskundigen, gevolgd door gynaecologen, klinisch verloskundigen
en het laagst voor obstetrisch verpleegkundigen.

Eerstelijns verloskundigen gaven aan het meest bezorgd te zijn over het verlies
van hun professionele autonomie bij de introductie van een integraal
verloskundig zorgsysteem.

Onze studie laat zien dat er een significant verschil is in professionele
autonomie tussen de verschillende groepen verloskundige zorgverleners.
Professionele autonomie is een belangrijk onderdeel van arbeidssatisfactie, en
een hoog niveau van professionele autonomie heeft een positief effect heeft
op de professional-patiënt relatie.
Verloskundigen werkzaam in Nederland, vooral diegenen in de eerste lijn, zijn
pessimistisch over het behoud van professionele autonomie bij de invoering
van toekomstige zorgmodellen. Een afname van professionele autonomie zou
dan ook een negatief effect kunnen hebben op werk-gerelateerd welzijn en
tevredenheid bij professionals en op de ervaren zorg door vrouwen. Het
behoud van een hoog niveau van ervaren professionele autonomie is een
uitdaging bij de invoering van nieuwe zorgsystemen. Voor het behoud én het
bevorderen van professionele autonomie, moeten zorgprofessionals worden
ondersteund bij hun eigen manier van werken.

Hoofdstuk 6

Goede samenwerking tussen zorgprofessionals is een sleutelelement in veilige
en effectieve zorg. Echter het creëren van een goede samenwerkingscultuur
kan een uitdaging zijn.
In hoofdstuk 6 besteden we aandacht aan hoe multidisciplinaire teams (MDT)
die geboortezorg verlenen, interprofessionele samenwerking ervaren.
Ondanks het belang hiervan voor de geboortezorg, is nog maar weinig bekend
over de wijze en de kwaliteit van samenwerking tussen de verschillende
verloskundige zorgverleners in Nederland.
Om deze kennislacune op te vullen, hebben we de data van de eerder
genoemde online vragenlijst (hoofdstuk 4) geanalyseerd om potentiele
bevorderende factoren en barrières voor interprofessionele samenwerking
binnen deze MDTs te identificeren.
Uit de antwoorden op de ‘factor statements’ uit het domein
‘Werkpleksamenwerking binnen het MDT’ uit de Leiden Kwaliteit van Werk
vragenlijst is een gemiddelde samenwerkingsscore berekend.
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We ontvingen antwoorden van 3653 professionals, inclusief 97 klinisch
verloskundigen, 390 gynaecologen, 390 eerstelijns verloskundigen en 2776
obstetrisch verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Veertig procent van de respondenten bleek niet tevreden over de
samenwerking in het MDT.
Er waren significante verschillen in de gemiddelde samenwerkingsscores tussen
de professionals. Verloskundigen, zowel klinisch als in de eerste lijn werkzaam,
waren pessimistisch over de samenwerking in toekomstige modellen van
verloskundige zorgverlening.
Optimale samenwerking is een veiligheidskwestie en een van de grootste
uitdagingen in de huidige gezondheidszorg. De literatuur laat zien dat wanneer
dit onderwerp niet wordt opgepakt, patiëntveiligheid in het geding kan komen.
Er bestaan meerdere strategieën om suboptimale samenwerking te
verbeteren, echter een one-size-fits-all strategie is niet voorhanden.
Onze studie laat zien dat de ervaren samenwerking niet optimaal is in de
Nederlandse geboortezorg. Beleidsmakers die zich bezighouden met de
introductie van integrale geboortezorg, doen er goed aan om voldoende
aandacht te besteden aan de noodzaak om samenwerking tussen
verloskundige zorgverleners te verbeteren.
Toekomstig onderzoek moet zich richten op welke strategieën het beste zijn
om de samenwerking in MDTs te optimaliseren.

Hoofdstuk 7 Algemene discussie

De Nederlandse verloskunde ondergaat momenteel grote veranderingen.
Substantiële aanpassingen in de financiering van de geboortezorg, de
werkomstandigheden en de werkgelegenheidsdynamiek worden momenteel
geïntroduceerd.

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitkomsten van dit proefschrift
tegen de achtergrond van de bestaande literatuur en een geboortezorg
systeem in transitie. Vervolgens bespreken we de mogelijke betekenis die de
uitkomsten van ons onderzoek zou kunnen hebben op landelijk en / of
regionaal beleid, toekomstig onderzoek en op de praktijk van de Geboortezorg.

Ons onderzoek liet zien dat klinisch verloskundigen bij het grootste deel van de
tweedelijns bevallingen aanwezig waren en dat 40% van deze bevallingen zelfs
volledig door de klinische verloskundige werden begeleid. Alhoewel dit een
positieve bevinding is, omdat zorg door verloskundigen in verband wordt
gebracht met minder onnodige interventies, vonden we ook een grote
diversiteit in de taken, verantwoordelijkheden, werkomstandigheden en
opleiding van klinisch verloskundigen in Nederland. Deze diversiteit laat de
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noodzaak zien om de regulering aan te passen die invloed heeft op de praktijk
en de taakuitoefening van klinisch verloskundigen.

Ten tijden van het onderzoek, bleken er geen actuele, op wetenschap
gebaseerde protocollen van goede kwaliteit beschikbaar over drie belangrijke
onderwerpen op Nederlandse verloskunde afdelingen. Sindsdien is het College
Perinatale Zorg (CPZ) opgericht dat onder andere als taak heeft om een
samenhangende strategie te ontwerpen voor de implementatie van integrale
zorg. Een van de wijze waarop het CPZ dit heeft opgepakt, is met het
publiceren en implementeren van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
(ZIG)in 2017. Alhoewel dit aan de oppervlakte een goed idee lijkt, is onderzoek
hard nodig om vast te stellen of de ZIG ook daadwerkelijk zal leiden tot
verbeteringen in de geboortezorg en of de ZIG ook betere onderbouwing en
ondersteuning biedt bij het werk van klinische verloskundigen.

De verloskundigen die onze vragenlijst beantwoorden, waren over het
algemeen tevreden over hun werk en alle respondenten waren het er over
eens dat professionele ontwikkeling een belangrijk aspect is van hun werk. Er
bleken echter wel belangrijke verschillen te zijn in factoren die bijdragen aan
arbeidssatisfactie tussen klinisch en eerstelijns verloskundigen. Structurele
elementen in hun werk, bleken belangrijk te zijn voor klinisch verloskundigen,
terwijl de sociale aspecten belangrijker waren voor eerstelijns verloskundigen.
Deze bevindingen zijn van belang voor zowel werkgevers als zorginkopers.

Een van de meer zorgwekkende bevindingen van ons onderzoek liet zien dat
het merendeel van verloskundigen zich zorgen maakt over het behoud van hun
professionele autonomie bij de introductie van integrale geboortezorg
modellen. De reden dat dit zorgwekkend is, is omdat we weten dat een grote
mate van autonomie belangrijk is voor de werktevredenheid en het welzijn van
werknemers. Ook zorgwekkend is het gerapporteerde pessimisme over de
samenwerking in multidisciplinaire geboortezorgteams. Goede samenwerking
is van belang voor veilige en effectieve zorg. Bijna de helft van alle
respondenten in onze vragenlijst, zowel verloskundigen als artsen, waren
pessimistisch over de samenwerking in toekomstige zorgmodellen.

Onze aanbeveling is daarom dat indien toekomstige zorgmodellen een kans van
slagen willen hebben, er specifiek aandacht wordt geschonken aan de huidige
klinische diversiteit binnen de geboortezorg en dat verloskundige zorgverleners
betrokken moeten worden op een wijze die recht doet aan hun professionele
autonomie én die recht doet aan het verbeteren van de onderlinge
samenwerking. Professionele samenwerking op andere gebieden in de
gezondheidszorg kan daar bij tot een voorbeeld dienen.
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Het is reeds bekend dat verloskundigen veilige en effectieve zorg verlenen, óók
aan vrouwen die niet vallen onder criteria voor eerstelijns zorg. Dit proefschrift
laat zien dat klinisch verloskundigen een belangrijk en onderscheidend
onderdeel van de Nederlandse geboortezorg zijn geworden. De resultaten
bieden inzicht in de dagelijkse praktijkuitoefening van klinisch werkende
verloskundigen en daarmee inzicht in de dynamiek van het verloskundige
aanbod binnen de Nederlandse geboortezorg.

Toekomstig onderzoek is echter nodig om te bepalen hoe de tot nu nauwelijks
gereguleerde praktijk van klinisch verloskundigen verbeterd kan worden en hoe
de geboortezorg, zowel in de wijk als in het ziekenhuis, het best tegemoet kan
komen aan de wensen van (zwangere) vrouwen. Ons onderzoek, het eerste
uitgebreide onderzoek naar de inhoud en omvang van het werk van klinische
verloskundigen, is daartoe de eerste aanzet en opent de deur voor verder
onderzoek. Het is daarbij belangrijk dat we meer te weten komen over de
ervaring van zwangere vrouwen en hun partners, die begeleid worden door
klinisch verloskundigen en meer kennis over de ervaring en perspectieven van
klinisch verloskundigen zelf die tenslotte een belangrijke speler zijn geworden
in de Nederlandse geboortezorg.
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