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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de organisatie van spoedzorg
in de verloskundige keten. Het onderzoek is opgezet op initiatief van de KNOV
(Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), in samenwerking met
Ambulancezorg Nederland, naar aanleiding van casuïstiek waaruit bleek dat er onduidelijkheden zijn in de samenwerking tussen verloskundigen en ambulancepersoneel, met
name met betrekking tot vervoer, verantwoordelijkheden bij overdracht en communicatie.
Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL, met subsidie van ZonMw (ZonMw projectnr. 82711003).
De projectgroep van dit onderzoek bestond uit Anke Oostveen (KNOV), Ed Ariëns/Wim
ten Wolde (Ambulancezorg Nederland) en de beide onderzoekers: Julia de Borst en Trees
Wiegers.
Voor dit onderzoek is ook een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):
- dhr. drs. E.A.R. Ariëns (wetenschappelijk medewerker Ambulancezorg Nederland)
- mw. prof. dr. S.E. Buitendijk (hoogleraar eerstelijns verloskunde en ketenzorg,
Amsterdam)
- mw. drs. K. Damen (verloskundig actieve huisarts)
- mw. A.E. Floor (eerstelijns verloskundige, adviseur bij ProGez)
- mw. E. Hoogendoorn (O&G verpleegkundige, V&VN VOG)
- mw. P. Nieuwenhuizen-Berkovits (O&G verpleegkundige, voorzitter V&VN VOG)
- mw. drs. A.M. Oostveen (beleidsmedewerker KNOV)
- dhr. C. Peeters (ambulanceverpleegkundige/nurse practitioner, V&VN Ambulancezorg)
- mw. A. Rosman (tweedelijns verloskundige AMC Amsterdam)
- dhr. drs. A. de Vries (verloskundig actieve huisarts, VVAH)
- dhr. W.L.M. ten Wolde (manager Ambulancezorg Nederland)
Verder is intensief contact geweest met de NVOG (Nederlandse vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie) en de LvTc (Landelijke vereniging van Traumacentra) maar
zij zijn beide niet in staat geweest een vertegenwoordiger bij de bijeenkomsten van de
begeleidingscommissie aanwezig te laten zijn.
Bij deze willen we iedereen, de geïnterviewden, de zorgverleners en de cliënten die
schriftelijke vragenlijsten hebben ingevuld hartelijk danken voor hun medewerking.
Tevens danken wij de leden van de begeleidingscommissie voor hun constructieve
bijdrage die ons als onderzoekers een waardevolle inkijk gaf in de dagelijkse werkelijkheid van de spoedzorg in de verloskundige keten.

Utrecht, december 2010
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Samenvatting

Verloskundige zorg is alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Bij die zorg
kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn: verloskundigen, huisartsen,
gynaecologen en verplegend personeel, kraamverzorgenden en, indien noodzakelijk,
kinderartsen of neonatologen en ambulancemedewerkers. Om ervoor te zorgen dat het
verloskundige systeem goed functioneert, zijn afspraken nodig, omdat de gevolgen van
een gebrekkige samenwerking ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van
moeder en kind. Er is echter onvoldoende inzicht in de mate waarin de samenwerking
binnen de verloskundige spoedzorg keten tot problemen leidt. Om dit inzicht te vergroten
is het project ‘Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten’ (ZonMw projectnr.
82711003) opgezet.
Het project is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit een kwalitatieve
inventarisatie van de bestaande situatie, mogelijke knelpunten en zaken die anderzijds
aandacht vragen met betrekking tot de organisatie van de spoedzorg in de verloskundige
keten. Daartoe zijn 21 semigestructureerde interviews gehouden met vertegenwoordigers
van alle relevante beroepsgroepen, namelijk: 4 eerstelijns verloskundigen, 5 ambulancemedewerkers, 4 huisartsen, 2 meldkamer centralisten, 2 gynaecologen, 3 klinisch verloskundigen en 1 O&G verpleegkundige. Deze (explorerende) fase is tevens gebruikt om
vragenlijsten op te stellen voor de tweede fase van het onderzoek.
De tweede fase bestond uit een kwantitatieve inventarisatie van het verloop van spoedzorg in de verloskundige keten. Daartoe zijn schriftelijke vragenlijsten gestuurd naar
eerstelijns verloskundige praktijken, ambulancediensten, huisartsenposten en ziekenhuisafdelingen verloskunde/gynaecologie. Daarin is gevraagd naar ervaringen met spoedzorg
in de verloskundige keten in de voorgaande 12 maanden, zowel inhoudelijk (wat, waar,
wanneer en hoe) als cijfermatig (hoe vaak komt het voor). Ook is een vragenlijst opgesteld om de ervaringen van cliënten met spoedzorg in de verloskundige keten te meten.
De centrale vraagstelling in dit onderzoek is:
Rekening houdend met regionale verschillen en omstandigheden, hoe ziet de
samenwerking in de spoedzorgketen tussen verloskundigen en ambulancediensten, verloskundigen en ziekenhuizen en verloskundigen en huisartsenposten er uit?
Wat voor concrete afspraken zijn er, hoe worden die geëvalueerd en op
welke wijze, onder welke voorwaarden en met welke instrumenten kan de
spoedzorgketen organisatorisch-kwalitatief beter worden vormgegeven?
Uit de interviews met vertegenwoordigers van alle betrokken ketenpartners zijn acht
thema’s naar voren gekomen waarmee de organisatie van de spoedzorg in de
verloskundige keten beschreven kan worden. Die thema’s zijn:
1. Werkwijze
2. Keten van eerste lijn naar ziekenhuis
3. Vervoer
4. Opvang in het ziekenhuis
5. Samenwerkingsafspraken/protocollen
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6. Communicatie
7. Samenwerking ketenpartners
8. Context
Aan de hand van deze thema’s is een chronologisch beeld geschetst van de praktijk van
de verloskundige spoedzorg en is meer inzicht verkregen in met name het verloop van de
contacten (wie belt met wie? welke informatie wordt overgedragen?) en mogelijke knelpunten daarbij en is meer inzicht verkregen in wat zorgverleners van elkaar weten en
verwachten (wie prikt een infuus? wie doet de overdracht en aan wie wordt overgedragen?).
De interviews leverden ook gedetailleerde voorbeelden op van incidenten of bijnaincidenten die wel inzichtelijk maken waar knelpunten in samenwerking zijn, maar niet in
de mate waarin of de frequentie waarmee dergelijke situaties zich voordoen. Om ook daar
meer inzicht in te krijgen zijn schriftelijke vragenlijsten verstuurd aan (een representatieve steekproef van) zorgverleners die deel uit maken van de verloskundige spoedzorg
keten in alle elf traumaregio’s. In totaal zijn 180 vragenlijsten verspreid onder zorgverleners en 108 ingevuld teruggekomen. Dat is een respons van 60%. Ook zijn vragenlijsten, via verloskundigen, verspreid onder alle cliënten die te maken hadden gehad met
spoedzorg in de verloskundige keten binnen een periode van een half jaar (januari 2010
t/m juni 2010). Bij elkaar hebben 42 cliënten een vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.
Om een indruk te kunnen krijgen hoe vaak een spoedverwijzing eigenlijk voorkomt is aan
zorgverleners gevraagd daar een inschatting van te maken en aan ambulancediensten om
aan te geven hoeveel van hun spoedritten om verloskundige zorg gaan. Ruim de helft van
de verloskundigen geeft aan dat een spoedverwijzing in hun praktijk hooguit 12 keer per
jaar (maandelijks: 22%) of minder (jaarlijks: 37%) voorkomt. Gemiddeld wordt in een
verloskundige praktijk ongeveer 6 keer per jaar een ambulance opgeroepen en vrijwel
even vaak besluit een verloskundige de cliënt met spoed met eigen vervoer naar het
ziekenhuis te brengen. Uit de registratiecijfers van de ambulancediensten is gedestilleerd
dat 0,98% van alle spoedritten verloskundige ritten zijn.
Uit de schriftelijke vragenlijsten zijn, evenals uit de interviews, knelpunten naar voren
gekomen die vooral te maken hebben met communicatie en de onbekendheid met of het
ontbreken van afspraken daarover. Er bestaat bijvoorbeeld onduidelijkheid over hoe een
melding aan de meldkamer van de ambulancedienst precies gedaan moet worden,
meldkamercentralisten geven vaak niet door hoe lang het kan duren voordat de
ambulance arriveert, de beslissing of tilassistentie nodig is wordt vaak pas genomen als
de ambulance al is gearriveerd, voor de overdracht van de verloskundige naar de
ambulanceverpleegkundige zijn geen vaste regels, evenmin als voor de overdracht naar
het ziekenhuis en die terug naar de verloskundige. Ook contacten tussen verloskundige en
huisartsenpost, hoewel zeldzaam, verlopen niet altijd soepel omdat verloskundigen en
huisartsen(posten) geen directe telefoonnummers van elkaar hebben. Wat verder tot
onduidelijkheid en misschien tijdverlies kan leiden is het gebrek aan inzicht in elkaars
mogelijkheden en onmogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is de onduidelijkheid rond
het infuus prikken. De ambulanceverpleegkundige verwacht dat de verloskundige dat al
gedaan zal hebben, terwijl de verloskundige daar meestal onvoldoende bekwaam in is.
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Andersom weten verloskundigen vaak niet precies wat ze van de ambulanceverpleegkundigen kunnen verwachten, anders dan dat de patiënt vervoerd gaat worden. De
ambulanceprotocollen zijn nauwelijks bekend bij verloskundigen. Onduidelijkheid en
daarmee mogelijk tijdverlies bij de (telefonische) overdracht naar het ziekenhuis ontstaat
als de gynaecoloog niet in huis is en degene die de overdracht ontvangt de situatie eerst
zelf wil beoordelen alvorens de gynaecoloog alsnog op te roepen.
Toch is de overheersende indruk die uit de resultaten naar voren komt dat de directe
samenwerking tussen de ketenpartners over het algemeen probleemloos verloopt. Dat
geldt in het bijzonder voor de contacten tussen de verloskundigen en de ambulancemedewerkers ter plaatse, zij vullen elkaar meestal goed aan wanneer snel handelen vereist
is. Ook het contact tussen de afdelingen verloskunde en de eerstelijns verloskundigen
verloopt meestal goed, vooral als men met elkaar vertrouwd is. Persoonlijke contacten en
vertrouwen dragen bij aan een goede samenwerking en soepele overdracht.
Maar als basis onder die goede persoonlijke contacten en het onderling vertrouwen zijn
concrete afspraken en protocollen over samenwerking nodig. Daarom zijn de volgende
aanbevelingen gedaan:
1) geef meer bekendheid aan bestaande richtlijnen en protocollen, ontwikkel eventueel
aanvullend een ketenbreed protocol, als kader voor regionale afspraken;
2) maak heldere afspraken over wie de verantwoordelijkheid draagt om een ander ziekenhuis te zoeken, wanneer de afdeling vol ligt;
3) maak heldere afspraken over de ontvangst in het ziekenhuis en over wanneer en op
wiens verzoek de gynaecoloog wordt opgeroepen als hij/zij niet in huis is;
4) maak heldere afspraken over het inroepen van tilassistentie, met de zwangere, door
vooraf te bespreken wat de mogelijkheden en risico’s zijn, met de meldkamer door in
het meldprotocol daar een vraag over op te nemen;
5) maak heldere afspraken over couveusevervoer, stel vast wanneer het echt nodig is en
wanneer een andere vorm van vervoer van de baby volstaat en neem in het meldprotocol op dat de centralist een tijdsindicatie geeft voor aankomst van een ambulance
met couveuse;
6) maak heldere afspraken over gezamenlijke scholing, met name rond acute zorg, dit
vergroot het inzicht in elkaars mogelijkheden en bevordert vertrouwen in elkaars
competenties en expertise.
In een afsluitend symposium op 21 september 2010 is met betrokkenen uit alle sectoren
die te maken hebben met spoedzorg in de verloskundige keten gediscussieerd over de
resultaten uit het onderzoek.
De hierboven vermelde aanbevelingen zijn mede tot stand gekomen op grond van de
discussies.
De resultaten van de schriftelijke gegevensverzameling zullen uitgesplitst naar traumaregio voorgelegd worden aan de ROAZ-en, na overleg met de coördinator van de LVTC
(Landelijke vereniging trauma centra).
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1 Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond van het onderzoek
Verloskundige zorg is alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Bij die zorg
kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn: verloskundigen, huisartsen,
gynaecologen en verplegend personeel, kraamverzorgenden en, indien noodzakelijk,
kinderartsen of neonatologen en ambulancemedewerkers. Iedere zorgverlener heeft zijn
of haar eigen ‘domein’ in het verloskundig systeem en onderlinge samenwerking is noodzakelijk om de zorg voor de cliënt bij haar gang door het systeem soepel te laten verlopen. Met name in spoedsituaties is het belangrijk dat men elkaar weet te vinden en van
elkaars werkwijze en mogelijkheden op de hoogte is. Om ervoor te zorgen dat het verloskundige systeem goed functioneert, zijn daarom afspraken nodig, niet alleen tussen de
direct betrokkenen in de verloskundige keten: verloskundigen en gynaecologen, maar ook
tussen verloskundigen en ambulancediensten. Uit casuïstiek is gebleken dat er onduidelijkheden zijn in de samenwerking met ambulancepersoneel, met name met betrekking tot
vervoer, verantwoordelijkheden bij overdracht en communicatie. De gevolgen van een
gebrekkige samenwerking kunnen ernstig zijn, zoals sterfte van het kind. Er is echter
onvoldoende inzicht in de mate waarin de samenwerking binnen de verloskundige spoedzorgketen tot problemen leidt. Dit onderzoek is opgezet door de KNOV (Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) om beter zicht te krijgen op de regionale
samenwerking in de spoedzorg, met name tussen verloskundigen en ambulancediensten,
om daarmee bij te dragen aan een verbetering van het functioneren van de spoedzorg in
de verloskundige keten.
Spoedzorg is meer dan alleen spoedvervoer. Er is bijvoorbeeld sprake van spoedzorg als
een zwangere met weeën de verloskundige belt en die daar direct op moet reageren.
Hierbij is in principe geen sprake van ketenzorg. Deze vorm van spoedzorg valt daarom
buiten het kader van dit onderzoek. Een andere vorm van spoedzorg is als een zwangere
met klachten de huisartsenpost belt. Hierbij is het steeds de vraag in hoeverre de klachten
samenhangen met de zwangerschap of daar invloed op hebben. Op de huisartsenpost
wordt beslist of de verloskundige wel of niet ingeschakeld wordt. Er zijn signalen vanuit
de VHN (Vereniging van Huisartsenposten Nederland) dat deze situatie regelmatig
voorkomt en dat er behoefte is aan betere afspraken tussen zorgverleners en eventueel
protocollen. Daarom maakt de samenwerking tussen huisartsenposten en verloskundigen
wel deel uit van dit onderzoek.
De situatie die centraal staat in dit onderzoek is als er zich tijdens een thuisbevalling
complicaties voordoen waardoor met spoed vervoer naar het ziekenhuis nodig wordt.
Daarbij kan gedacht worden aan foetale nood, een slechte start van het kind of een hevige
bloeding (fluxus) bij de moeder. De verloskundige kan dan een beroep doen op de
ambulancezorg, of ze kan haar cliënt zelf naar het ziekenhuis vervoeren. In beide gevallen
zal de vrouw direct naar de afdeling verloskunde gebracht worden en niet naar de afdeling spoedeisende hulp (SEH). Om de verloskundige zorg goed te laten verlopen is
samenwerking met de ambulancedienst en samenwerking met de afdeling verloskunde
van het ziekenhuis van belang.
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Een knelpunt in de samenwerking met de ambulancedienst kan zijn als er vertraging
optreedt omdat er tilassistentie moet worden ingeschakeld voor een vrouw die liggend
vervoerd dient te worden of van een bovenverdieping getild moet worden. De noodzaak
voor tilassistentie betekent meestal dat een tweede ambulance moet worden opgeroepen.
In sommige regio’s hanteren verloskundigen daarom de regel dat ze vrouwen met een
bepaald BMI (body mass index) niet thuis of alleen op de begane grond laten bevallen.
Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden kan de samenwerking eveneens verstoren,
bijvoorbeeld op het moment dat de verloskundige beslist, of gevraagd wordt, om mee te
rijden met de ambulance. In de grensregio’s kan een ander probleem ontstaan omdat
bevoegdheden van zorgverleners aan weerskanten van de grens kunnen verschillen.
Het is nauwelijks bekend hoe vaak per jaar er een beroep gedaan wordt op een ambulancedienst voor het vervoer van een barende naar het ziekenhuis. Wel is er enig inzicht
in het aantal urgente verwijzingen tijdens eerstelijns bevallingen, maar niet in hoeverre
daarbij gebruik is gemaakt van ambulancezorg. Uit onderzoek van Amelink et al. (2008)
op basis van LVR-1 (Landelijke verloskundige registratie – eerste lijn) cijfers over de
jaren 2001-03 kwam naar voren dat van alle vrouwen die aan het begin van de bevalling
in zorg waren bij een eerstelijns verloskundige 3,6% hoogstwaarschijnlijk met spoed
tijdens of direct na de bevalling naar de tweede lijn werd verwezen. Van de vrouwen in
dat onderzoek was 31% al in het ziekenhuis, omdat ze gekozen hadden voor een poliklinische bevalling, 60% wilde thuis bevallen en van 9% was de afgesproken plaats van
bevallen niet bekend (1). Dat betekent dat voor 2,5% van de vrouwen die aan het begin
van de bevalling in zorg waren bij een eerstelijns verloskundige mogelijk ambulancezorg
is aangevraagd. In absolute aantallen komt dat neer op ongeveer 2.200 vrouwen per jaar.
Amelink maakt in haar artikel aannemelijk dat het percentage spoedverwijzingen mogelijk een overschatting is, omdat het een retrospectief onderzoek betreft, waarbij alleen
achteraf, op basis van de reden(en) voor verwijzing, zoals aangegeven op het registratieformulier, een verwijzing als urgent of niet urgent geclassificeerd is. De urgentie zelf
wordt niet in de registratie vastgelegd. Ook de wijze van vervoer, ingeval een geplande
thuisbevalling, is niet in de registratie vastgelegd. Daar staat tegenover dat het ook
mogelijk is dat ambulancevervoer is aangevraagd in situaties die niet – achteraf – als
urgent zijn geclassificeerd.
Uit onderzoek van Van den Bergh (1997), uitgevoerd in 1995, bleek dat de opvattingen
van huisartsen en ambulanceverpleegkundigen over spoedeisende hulpverlening nogal
verschilden en dat er met name binnen de groep huisartsen verschillend werd gedacht
over het doel van de hulpverlening en het eigen aandeel daarin. Binnen de groep
ambulanceverpleegkundigen was daarover veel minder verschil van mening. Knelpunten
werden door beide beroepsgroepen ervaren, zoals onduidelijkheid over ieders rol, verantwoordelijkheden en taken. Een van de conclusies uit dat onderzoek was dat voor een
betere samenwerking duidelijke werkafspraken noodzakelijk zijn. De gevonden verschillen in opvattingen en knelpunten werden deels verklaard uit het feit dat spoedzorg voor
ambulancepersoneel de kern van hun werk is, terwijl dat voor huisartsen maar een klein
onderdeel van hun werk is. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor verloskundigen.
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1.2

Begripsafbakening
Volgens het begrippenkader van de spoedzorgbibliotheek
(http://www.acutezorg.nl/bibliotheek/) omvat spoedzorg zowel de acute zorg (wanneer zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minuten tot enkele uren, zorg verleend moet worden om overlijden of irreversibele gezondheidsschade als gevolg van een
levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen) als dringende zorg (waarbij
volgens de patiënt behandeling of beoordeling niet langer dan enkele uren tot een dag
uitstelbaar is om overlijden of irreversibele gezondheidsschade te voorkomen).
Het NHG ( Nederlands Huisartsen Genootschap) hanteert een urgentieclassificatie (U)
waarbij U1 en U2 tot acute zorg worden gerekend en U3 en U4 tot dringende zorg. Het
overkoepelend begrip wordt spoedzorg genoemd.
Bij spoedeisende ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen A1- en A2-urgentie.
Bij een A1-urgentie is sprake van een levensbedreigende situatie en moet de ambulance
binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn. Bij een A2-urgentie is geen sprake van een
levensbedreigende situatie, maar is wel spoed geboden: de ambulance dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse te zijn (http://www.ambulancezorg.nl/).
In de verloskundige zorg vallen alle bevallingen behalve geplande sectio’s (keizersneden)
binnen de definitie van spoedzorg. Maar lang niet in al die gevallen moet een beroep
gedaan worden op de spoedzorgketen omdat zwangeren die een bevalling in het ziekenhuis gepland hebben, ongeacht of dat in de eerste of de tweede lijn is, in de meeste
gevallen tijdig en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis kunnen komen. Voor dit
onderzoek naar de organisatie van de spoedzorgketen is spoedzorg daarom gedefinieerd
als alles wat de zorgverlener als spoed ervaart waarbij hij/zij het noodzakelijk acht dat de
cliënt (patiënt) direct doorverwezen wordt naar een andere zorgverlener.

1.3

Onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen verloskundigen en andere zorgverleners in de spoedzorgketen, zoals ambulancediensten, afdelingen verloskunde en huisartsenposten. Om dat doel te bereiken is eerst een kwalitatieve en vervolgens een kwantitatieve inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de resultaten van beide inventarisaties is zowel op regionaal niveau als op landelijk niveau geanalyseerd en besproken wat de meest efficiënte en effectieve manier is om de samenwerking gestalte te geven (best practice) en hoe die samenwerking kan bijdragen tot
verbetering van de zorg.
De centrale vraagstelling in dit onderzoek is:
Rekening houdend met regionale verschillen en omstandigheden, hoe ziet de
samenwerking in de spoedzorgketen tussen verloskundigen en ambulancediensten, verloskundigen en ziekenhuizen en verloskundigen en huisartsenposten er uit?
Wat voor concrete afspraken zijn er, hoe worden die geëvalueerd en op
welke wijze, onder welke voorwaarden en met welke instrumenten kan de
spoedzorgketen organisatorisch-kwalitatief beter worden vormgegeven?
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Deze vraagstelling is uiteengelegd ineen aantal deelvragen:
1. Hoe vaak komt spoedvervoer voor en hoe vaak wordt hiervoor een ambulance ingeschakeld?
2. Wanneer wordt de hulp van een ambulance ingeroepen? Wat zijn hierbij ervaringen/
knelpunten van verloskundigen, van ambulancepersoneel, van cliënten?
3. Hoe worden bestaande protocollen gebruikt? Zijn ze bekend bij verloskundigen? Zijn
ze geïmplementeerd? Welke knelpunten ervaren partijen? Welke oplossingen zien zij?
4. Wat zijn ervaringen van verloskundigen met het zelf vervoeren van cliënten? Hoe is de
aansprakelijkheid geregeld? Wat zijn knelpunten en mogelijke oplossingen?
5. Wanneer wordt de verloskundige ingeschakeld door de huisartsenpost? Wat zijn
ervaringen van verloskundigen en van het personeel van de huisartsenpost? Wat zijn
knelpunten?
6. Wat zijn de ervaringen in het ziekenhuis (de afdeling verloskunde) met spoedeisende
verloskundige zorg? Welke knelpunten zien zij en welke oplossingen?
7. Is er – gezien de antwoorden op bovenstaande vragen – aanleiding voor de beroepsgroep van verloskundigen om een aparte, eigen richtlijn of standaard voor verloskundige spoedzorg op te stellen? Is er aanleiding om de bestaande ambulanceprotocollen bij te stellen?

1.4

Opbouw van het rapport
Hoofdstuk 2 beschrijft de methode en is gewijd aan de kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van de kwalitatieve fase.
In de hoofdstuk 4 worden de resultaten van de kwantitatieve dataverzameling onder zorgverleners gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd van de
gegevensverzameling onder cliënten die in de eerste helft van 2010 te maken hebben
gehad met spoedzorg in de verloskundige keten. Hoofdstuk 6 bevat de conclusie, discussie en aanbevelingen.
In een bijlage is een verslag opgenomen van het symposium: ‘Organisatie van spoedzorg
in de verloskundige keten’ dat ter afsluiting van dit onderzoek is gehouden op 21 september 2010.
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2 Methode van onderzoek

2.1

Inleiding
Voor de beantwoording van de centrale vraagstelling zijn twee methoden gehanteerd.
Allereerst is gekozen voor een kwalitatieve fase waarin verschillende zorgverleners die
een rol spelen in de verloskundige spoedzorgketen geïnterviewd zijn. De kwalitatieve
fase bood vooral inzicht in onafhankelijke ervaringen van individuele zorgverleners. Aan
de hand van de interviews en de resultaten die hieruit verkregen zijn, zijn schriftelijke
vragenlijsten opgesteld voor de kwantitatieve fase. Met deze vragenlijsten is beoogd ook
meer cijfermatig inzicht te verkrijgen in de ervaringen van zorgverleners, bijvoorbeeld
hoe vaak spoedzorg in de eerstelijns verloskunde nu daadwerkelijk voorkomt. In dit
hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek beschreven worden, hierbij zal ook ingegaan
worden op hoe de vragenlijsten tot stand gekomen zijn en hoe de gegevens zijn geanalyseerd.

2.2

Opzet onderzoek
Selectie en steekproef
Voor het werven van interview kandidaten is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode.
Via de contacten van de begeleidingscommissie zijn zorgverleners telefonisch benaderd
met de vraag of zij bereid waren een interview te geven over de verloskundige spoedzorgketen, hoe zij de samenwerking met de diverse ketenpartners daarin ervaren en hun
ervaren knelpunten hiermee. Bij de werving van deze interviewkandidaten is een selectie
gemaakt op basis van hun functie en regio om een goed nationaal beeld te krijgen. In
totaal zijn 21 personen geïnterviewd, vier eerstelijns verloskundigen, vijf ambulanceverpleegkundigen, twee meldkamercentralisten, vier huisartsen, twee gynaecologen, drie
klinisch verloskundigen en één obstetrie&gynaecologie verpleegkundige. In elke traumaregio is tenminste één zorgverlener geïnterviewd, zie tabel 2.1. De interviews zijn afgenomen in het najaar 2009.

Tabel 2.1: Spreiding interviews over de traumaregio’s
Traumaregio

Amsterdam AMC en VuMC
Maastricht
Rotterdam
Zwolle
Leiden
Enschede
Tilburg
Groningen
Nijmegen
Utrecht

Eerstelijns
verloskundige
n

Huisarts

2
1
1
-
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n

Ambulancedienst
n

Afdelingen
verloskunde
n

1
1
2

1
1
2
2
1
-

1
2
1
2
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Naast de interviews is er gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij een schriftelijke dataverzameling heeft plaats gevonden bij alle verschillende zorgverleners uit de
verloskundige spoedzorgketen in alle elf traumaregio’s. Voor elke groep zorgverleners,
dat wil zeggen: voor eerstelijns verloskundigen, voor huisartsen werkzaam op een huisartsenpost, voor medewerkers van de ambulancedienst en voor klinisch werkenden op de
afdeling verloskunde van een ziekenhuis (gynaecoloog, klinisch verloskundige, O&G
verpleegkundige), is een eigen vragenlijst opgesteld.
Voor het versturen van deze vragenlijsten zijn meerdere gestratificeerde aselecte steekproeven getrokken. Uit elke provincie zijn ten minste vier verloskundepraktijken geselecteerd. Ook van de afdelingen verloskunde in de Nederlandse ziekenhuizen is een
gestratificeerde steekproef getrokken waarbij ook tenminste vier ziekenhuizen per
traumaregio op aselecte wijze geselecteerd zijn. Hierbij is één uitzondering gemaakt,
aangezien traumaregio Enschede maar drie ziekenhuizen kent. In plaats van een vierde
ziekenhuis in de regio Enschede is ‘at random’ nog een extra ziekenhuis uit de totale
steekproef getrokken. Dit is een ziekenhuis in de traumaregio Rotterdam.
De methode van inclusie door middel van een gestratificeerde steekproeftrekking is
tevens toegepast bij de huisartsenposten waarbij op aselecte wijze twee huisartsenposten
per traumaregio zijn geselecteerd. Daarbij is er voor gekozen om in de regio Amsterdam
vier huisartsenposten te includeren aangezien deze regio twee academische ziekenhuizen
kent en deze dus uit twee traumacentra bestaat. Tot slot zijn alle 25 ambulancediensten
benaderd met de vraag de vragenlijst te laten invullen door een van de ambulanceverpleegkundigen. Alle ambulancediensten hebben tevens een formulier ontvangen,
gericht aan de medisch managers om, op basis van hun ambulanceritten-registratie, de
frequenties van spoedritten en verloskundige spoedritten in te vullen. De totale onderzoeksgroep voor de kwantitatieve inventarisatie bestaat hiermee uit 88 verloskundige
praktijken, 44 afdelingen verloskunde, 23 huisartsenposten en 25 ambulancediensten. Dit
is ongeveer 20% van alle verloskundige praktijken, 20% van alle huisartsenposten en
50% van alle verloskunde afdelingen in Nederland.
De vragenlijsten zijn verstuurd in december 2009 met twee reminders in januari 2010 en
maart 2010.
Aanvullend zijn er ook vragenlijsten verspreid onder verloskundige cliënten die met
verloskundige spoedzorg in aanraking zijn gekomen. Voor het verspreiden van deze
vragenlijsten zijn alle verloskundige praktijken die vertegenwoordigd waren in de eerder
genomen steekproef voor de verloskundige vragenlijsten telefonisch benaderd. In dit
telefonisch contact is aan hen gevraagd of zij bereid waren deel te nemen aan het cliënten
onderzoek. Alle verloskundige praktijken die hiermee ingestemd hebben (n=45), hebben
vervolgens vijf cliëntenvragenlijsten toegestuurd gekregen met het verzoek deze te
verspreiden onder al hun cliënten die in de periode tussen 1 januari 2010 en 31 juli 2010
met verloskundige spoedzorg in aanraking zijn gekomen. De anonimiteit van de cliënten
is hierbij gewaarborgd doordat de vragenlijsten in een ongeadresseerde envelop werden
verstrekt, vergezeld van een antwoord envelop aan het NIVEL. De vragenlijsten voor de
cliënten zijn door de verloskundige enkele weken na de gebeurtenis (meestal de bevalling) waarbij spoedzorg nodig was verstrekt.
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2.3

Dataverzameling
Interviews
De 21 interviews waren semigestructureerd. De structuur is gevormd op basis van de
onderzoeksvragen en de literatuur. Op basis hiervan zijn verschillende interviewvragen
geformuleerd met daarbij verschillende topics. Deze interviewvragen en topics zijn
gedurende het proces van interviewen aangepast en aangevuld doormiddel van de uit de
interviews verkregen data, dit kan gezien worden als een empirisch proces (Philipsen,
2004). De kernvragen van de interviews, zijn per ketenpartner weergegeven in bijlage 3.
Nadat alle interviews letterlijk getranscribeerd waren hebben de geïnterviewden de
uitgetypte versie als elektronisch document toegestuurd gekregen ter accordering waarbij
zij nog de mogelijkheid hadden het stuk van commentaar te voorzien.
Vragenlijst
Voor het ontwikkelen van de vragenlijsten zijn naast de gegevens die verkregen zijn uit
de kwalitatieve fase door middel van de interviews verschillende bronnen gebruikt.
Bronnen hiervoor zijn geweest: het zelfevaluatie-instrument voor samenwerking in de
keten van acute zorg ontwikkeld door het NIVEL, casuïstiek zoals deze bekend is bij de
KNOV aangevuld met informatie uit literatuur (Meiberg, 2007). De thema’s welke uit de
analyse van de interviews naar voren zijn gekomen zijn als leidraad gebruikt voor de
opbouw van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn opgebouwd volgens een vaste indeling waarbij is gevraagd naar achtergrondkenmerken, frequenties, samenwerking met
elke ketenpartner en aspecten rondom scholing, evaluatie en beleid. De vragenlijst voor
cliënten die met spoedzorg in aanraking zijn geweest is volgens vergelijkbaar stramien
opgezet. Aanvullend zijn aan ambulancediensten formulieren verstrekt om het aantal
ritten in de voorgaande 12 maanden op te noteren. De vragenlijst voor de huisartsen op de
huisartsenpost is minder uitgebreid opgezet dan de overige vragenlijsten voor de zorgverleners. Deze keuze is gemaakt opdat op basis van de interviews was gebleken dat de
samenwerking met de huisarts op de huisartsenpost in deze verloskundige spoedzorg
keten een relatief kleine rol speelt.
In de vragenlijsten voor de zorgverleners wordt gevraagd naar hun ervaringen in de
afgelopen 12 maanden.

2.4

Respons
Voor de kwantitatieve dataverzameling werd vooraf gestreefd naar de medewerking van
44 verloskundige praktijken, 22 huisartsenposten, 22 afdelingen verloskunde en 25
ambulancediensten. In tabel 2.2 is een overzicht te zien van het totaal aantal aangeschreven ketenpartners en de respons. Uiteindelijk is een totale respons van 60% behaald.
Enkel de respons van de huisartsenposten is onder de 60%. Deze lage respons van de
huisartsen is mogelijk te verklaren doordat huisartsen een relatief kleine rol spelen in de
verloskundige spoedzorgketen. Naast zeven ingevulde huisartsenvragenlijsten zijn er vijf
huisartsen die een oningevulde vragenlijst hebben terug gestuurd. Dit met als reden de
lage incidentie van patiënten die zich op de huisartsenpost melden met urgente vragen
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rondom de zwangerschap en of bevalling. De bruto respons op de huisartsenvragenlijsten
is dus 12 (52%).
Van 15 verschillende ambulancediensten is een formulier retour ontvangen waarop gevraagd is naar de frequenties van het aantal ambulance spoedritten in de afgelopen 12
maanden. Het formulier is verstuurd in december 2009. In totaal waren 23 ambulancediensten benaderd om dit formulier in te vullen en te retourneren. Van de 15 formulieren
die retour gestuurd zijn, zijn op twee formulieren onvoldoende gegevens ingevuld om
berekeningen mee te kunnen maken en deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
Van het vragenlijst onderzoek onder de cliënten hebben we 42 vragenlijsten terug ontvangen. Het is echter niet mogelijk hierover een responspercentage te berekenen
aangezien niet bekend is hoeveel vragenlijsten er door de verloskundigen zijn verstrekt.

Tabel 2.2: Respons en non-respons van de verschillende zorgverleners uit de verloskundige spoedzorg keten.
n
Eerstelijns verloskundigen
Afdelingen verloskunde (ziekenhuis)
Ambulancediensten
Huisartsenposten
Totaal

Aangeschreven
respons

%

88
44
25
23

53
30
18
7

60
68
72
30

180

108

60

Om te kunnen bepalen op welke traumaregio de vragenlijsten van toepassing zijn is in de
vragenlijst voor de zorgverleners gevraagd om aan te gegeven naar welk ziekenhuis zij
het meest verwijzen of naar welk ziekenhuis zij de meeste ambulanceritten rijden. Aan de
hand van deze gegevens is een indeling gemaakt naar traumacentrum. Het RIVM heeft
een indeling gemaakt bij welk traumacentrum alle ziekenhuizen in Nederland horen. Elke
traumaregio is gevormd rondom een traumacentrum (academisch ziekenhuis).

2.5

Data-analyse
De duur van elk interview was ongeveer 40 minuten, alle interviews zijn op band opgenomen en letterlijk getranscribeerd. De tekst van de letterlijk uitgetypte interviews is
vervolgens geïmporteerd in MAXqda (VERBI Software, 2007). Het software programma
is gebruikt als hulpmiddel om alle tekstfragmenten te coderen. Als methode is gebruik
gemaakt van open codering. Aan alle stukken tekst in de verschillende interviews met het
zelfde onderwerp is één zelfde code toegekend. De codes zijn onder andere gebaseerd op
de interview topics en literatuur, dit zijn “constructed codes” (Boeije, 2005). Enkele
codes zijn geformuleerd aan de hand van de interviews zelf doordat deze thema’s in de
tekstfragmenten door de geïnterviewde zelf benoemd waren, dit zijn “in-vivo codes”
(Corbin, 1990). Voor het juist toekennen van de codes zijn de betreffende delen van de
transcripties continu met elkaar vergeleken om te zien of ze werkelijk over hetzelfde
onderwerp gaan en om de kern van de codes eruit te destilleren (Boeije, 2005). Na het
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coderen zijn de gevormde codes gestructureerd aan de hand van de chronologische
volgorde van het verloskundige spoedzorg proces. In het proces van structureren zijn
relaties gelegd tussen de afzonderlijke codes. Uiteindelijk zijn aan de hand van deze
codewoorden in een boomstructuur verschillende thema’s ontstaan. Daarnaast is door het
continu vergelijken van de verschillende tekstfragmenten goed te zien hoe vaak een
bepaalde mening van verschillende geïnterviewden overeenkomt of juist verschilt. De
uiteindelijk gekozen thema’s zijn weergeven in Box 1. Deze thema’s zijn alle in afzonderlijke paragrafen besproken in hoofdstuk 3.

Box 2.1: Thema’s uit de interviews

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werkwijze
Keten van eerste lijn naar ziekenhuis
Vervoer
Opvang in het ziekenhuis
Samenwerkingsafspraken/protocollen
Communicatie
Samenwerking ketenpartners
Context

Voor het analyseren van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek.
Vanwege de kleine aantallen is het niet mogelijk geweest om verschillen tussen groepen
op significantie te toetsen. Om de resultaten te rapporteren zijn met name frequenties en
percentages gebruikt. Daarnaast is een enkele keer gebruikt gemaakt van kruistabellen.
Hierbij zijn met name de uitkomsten van de vier verschillende vragenlijsten vergeleken
zodat de ervaringen van de verschillende ondervraagde zorgverleners tegen elkaar afgezet
konden worden. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van SATA 11.0.
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3 Resultaten uit interviews

3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de 21 afgenomen interviews onder de verschillende ketenpartners (vier huisartsen, vier eerstelijns verloskundigen, vijf ambulanceverpleegkundigen, twee meldkamercentralisten, twee gynaecologen, drie klinisch
verloskundigen en één obstetrie&gynaecologie verpleegkundige). De resultaten van de
kwalitatieve analyse worden aan de hand van de thema’s en subthema’s beschreven. In
totaal zijn er acht hoofdthema’s, waarbij thema acht de aspecten betreft die betrekking
hebben op de context van het spoedzorgproces zoals onder andere beleidsaspecten en
protocollen. De thema’s en sub-thema’s zijn zo veel mogelijk volgens chronologische
volgorde van het ketenproces gestructureerd.

3.2

Werkwijze
In 13 van de 21 interviews is het thema ‘werkwijze’ aan de orde gekomen. Dit thema
kwam vooral aan de orde in de interviews met de ambulancedienst (zeven van de zeven)
en minder in de interviews met de ketenpartners uit het ziekenhuis (één van de zes). In het
thema ‘werkwijze’ is alle informatie ondergebracht welke gaat over de procedurele
manier van werken. De werkwijze van de meldkamer, ambulancedienst en huisartsenpost
wordt hier beschreven. De werkwijze van de verloskundige is hier aan gekoppeld. De
werkwijze van het ziekenhuis wordt in zekere mate besproken in thema 4 ‘opvang in het
ziekenhuis’. Er is voor gekozen dit hier niet apart te bespreken om herhaling te voorkomen.
Meldkamer
De belangrijkste taken van de meldkamer zijn aanname, indicatiestelling en uitgifte. Bij
de aanname van een melding wordt gebruik gemaakt van de landelijke standaard meldkamer ambulancezorg (LSMA). Deze standaard bevat een schema om een melding uit te
vragen. Zodra duidelijk is dat de zorgvraag urgent genoeg is wordt er direct een ambulance naar het adres gestuurd, daarna kan nog om aanvullende informatie gevraagd worden.
Een melding bij de meldkamer kan van een verloskundige (zorgverlener) komen of van
een patiënt zelf. Of dit voor de meldkamer een verschil geeft hangt af van de spoedzorgvraag. Wanneer het ernstig lijkt en de verloskundige niet aanwezig is wordt er altijd direct
een ambulance gestuurd en niet geadviseerd eerst nog contact op te nemen met de verloskundige. Wel vraagt de meldkamercentralist naar de naam en eventueel het telefoonnummer van de verloskundige, deze hebben zij niet standaard tot hun beschikking. Vaak
lijken het juist de cliënten die 112 bellen te zijn die deze gegevens van de verloskundige
niet paraat hebben. Wanneer een patiënt zelf belt kan dit leiden tot misverstanden. Dit
gebeurt wanneer er naast geuite klachten niet duidelijk aangegeven wordt dat het om een
zwangere gaat en de meldkamercentralist hiertoe ook geen vermoeden heeft. Het gevolg
hiervan zou kunnen zijn dat de meldkamercentralist de patiënt adviseert contact op te
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nemen met de huisartsenpost. Hierbij gaat het meestal om mensen die niet bekend zijn
met het verloskundig systeem in Nederland en komt dit relatief weinig voor.
Citaat 1 gynaecoloog:
“Ze zegt ik heb buikpijn, maar ze vergeet te melden dat ze zwanger is, 38 weken, dat 112
zegt zou je dan niet naar de huisartsenpost gaan. Dat kan ik me wel indenken, dat is miscommunicatie.”
Verloskundigen hebben een apart telefoonnummer van de meldkamer waar naar zij kunnen bellen. De meldkamercentralist vraagt bij het binnenkomen van een melding
standaard naar het adres en de pathologie en indien een verloskundige al een ziekenhuis
geregeld heeft geeft zij dat ook door. Verschillende geïnterviewden gegeven overigens
aan dat er geen vast omschreven werkwijze lijkt te zijn bij het doorgeven van een melding
wanneer het gaat om een verloskundige spoedzorgvraag.
Een aantal ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten geeft aan dat het regelmatig voorkomt dat verloskundigen (te) laat bellen wanneer het gaat om een spoedzorgvraag, alsof het een drempel is om een ambulance in te schakelen. Dit baart hen zorgen
aangezien het nog enige tijd kan duren voordat de patiënt daadwerkelijk in het ziekenhuis
arriveert. Voorbeelden die hierbij gegeven worden zijn bijvoorbeeld een vastzittende
placenta en/of fluxus (een bloeding na de bevalling).
Citaat 2 meldkamecentralist:
“als je in mijn ogen een ‘niet pluis gevoel’ hebt… …zal dat in mijn ogen een indicatie
zijn om al een ambulance te alarmeren.”
Ambulanceverpleegkundigen geven aan dat ze ook liever te vroeg ingeschakeld worden,
wat overigens als gevolg kan hebben dat vervoer met de ambulance naar het ziekenhuis
niet altijd meer noodzakelijk is.
Wanneer de meldkamercentralist een goede inschatting heeft kunnen maken van de
spoedzorgvraag kan hij/zij verschillende zaken coördineren en organiseren. Indien het
bijvoorbeeld gaat om een net bevallen moeder en om een kind in nood zal de meldkamercentralist er vaak zelf al voor kiezen twee ambulances te sturen en eventueel zelfs een
medisch mobiel team (MMT), dat bijvoorbeeld extra medische hulp kan geven. Hierbij
valt te denken aan intuberen. Hier zijn echter geen afspraken over vastgelegd. Dit is
individueel bepaald, deze beslissingen zijn afhankelijk van het wel of niet actief meedenken van de centralist. Een verloskundige vertelde meegemaakt te hebben dat ze in het
ziekenhuis aan kwam nadat het kindje onderweg geboren was, waar een team klaar stond
met een gynaecoloog, kinderarts en twee verpleegkundigen voor de opvang van moeder
en kind. Dit was op initiatief van de meldkamer georganiseerd.
Ambulance
Op het moment dat de ambulance aankomt bij een spoedsituatie thuis handelen zij
volgens het LPA7 (Landelijk Protocol Ambulancezorg). Indien de verloskundige niet
aanwezig is moeten de ambulanceverpleegkundigen zelf een inschatting maken van de
concrete zorgvraag en besluiten of er direct vervoer naar het ziekenhuis nodig is, of dat zij
nog een andere zorgverlener (verloskundige of huisarts) inschakelen.
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Citaat 3 ambulanceverpleegkundige:
“Dan heb je veel meer keuze mogelijkheden, dan wanneer je gewoon een opdracht krijgt
van een specialist, want in principe is de verloskundige de specialist en die verwijst.”
Het aantal handelingen dat de ambulanceverpleegkundige thuis nog verricht is afhankelijk van de situatie en de zorgvraag. In een aantal gevallen is direct vervoer gewenst.
Betreft het bijvoorbeeld een fluxus (een bloeding na de bevalling) dan is het wenselijk dat
de patiënt eerst nog een infuus krijgt zodat de ambulanceverpleegkundige medicatie
intraveneus kan toedienen om de patiënt te stabiliseren.
Aankondiging melding
Bij de meeste meldingen gaat het om een zwangere, moeder of een pasgeborene, het is
zeldzaam dat er een zorgvraag is voor zowel moeder als kind. Maar indien dit toch gebeurt, geven de meeste ambulanceverpleegkundigen aan dat het kind de eerste behandeling krijgt. De reden hiervoor is dat de moeder minder snel in zeer kritieke toestand
terecht komt dan een pasgeborene. Bij een zwangere gaat het om zo snel mogelijk
vervoer naar het ziekenhuis, aangezien het kind nog niet ter wereld is gekomen.
Een aantal ambulanceverpleegkundigen zeggen zelf de zorg over de moeder op zich te
nemen en de zorg voor het kind over te laten aan de verloskundige. Over sommige
handelingen kan discussie ontstaan tussen de verloskundige en de ambulanceverpleegkundige. Ambulanceverpleegkundigen geven tot slot aan dat er aan de verloskundige
spoedzorg eigenlijk relatief weinig aandacht besteed wordt ten opzichte van de gehele
ambulancezorg.
Citaat 4 ambulanceverpleegkundig:
“de verloskunde is toch een beetje een ondergeschoven kindje”
Huisarts op de huisartsenpost
Huisartsen geven aan dat ze op de huisartsenpost relatief weinig te maken krijgen met
verloskundige (spoed)zorg. De gevallen waar ze een enkele keer wel mee te maken
krijgen is wanneer een zwangere niet op de hoogte is van haar (al ver gevorderde) eigen
zwangerschap, hierbij is dan geen sprake van samenwerking met een verloskundige maar
wordt er meestal direct doorverwezen naar de gynaecoloog. Een ander wel regelmatig
terugkerend probleem is de doorverwijzing van de verloskundige naar de huisarts(enpost)
om haar cliënt bijvoorbeeld te laten controleren op een urineweginfectie. Vaak is het dan
zo dat de cliënt alleen een ‘plasje’ aflevert bij de huisarts(enpost) en er verder geen
aanvullende informatie wordt gegeven in de vorm van een verwijsbriefje, en dat er geen
consult plaatsvindt. Dit wordt door de huisarts soms als een probleem ervaren omdat
wanneer er geen sprake is van een urineweginfectie meestal niet verder gekeken wordt
naar waar de klachten dan wel door veroorzaakt worden, de situatie zou dus mogelijk
ernstiger kunnen zijn.
Verloskundigen geven verder aan dat de huisarts op de huisartsenpost vaak slecht te
bereiken is voor overleg. Aangezien ze vaak eerst een bandje te horen krijgen met een
keuzemenu en vervolgens vaak een assistent die niet altijd direct bereid is door te verbinden met een huisarts of de regiearts. Dit wordt als een probleem ervaren. De huisartsen
geven ook aan niet altijd over de diensttelefoonnummers van verloskundigen te
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beschikken waardoor interdisciplinair overleg bemoeilijkt wordt. Uit de interviews blijkt
dat hier nu geen (samenwerking)afspraken over bestaan.

3.3

Keten van eerste lijn naar ziekenhuis
Aspecten van dit thema zijn in alle 21 interviews genoemd. In dit thema gaat het vooral
om de contactmomenten tussen verschillende zorgverleners in verband met de doorverwijzing vanuit de eerste lijn naar het ziekenhuis.
Anticiperend beleid verloskundigen
Wanneer een eerstelijns verloskundige thuis een spoedzorgvraag heeft probeert zij daar al
zoveel mogelijk voorbereidende handelingen te verrichten om de cliënt en eventueel het
kind over te kunnen dragen aan de ambulanceverpleegkundige. Hierbij moet gerealiseerd
worden dat vanaf het moment dat de verloskundige de meldkamer belt voor een ambulance zij in principe maar maximaal 15 minuten heeft om het ziekenhuis te bellen en om
alle handelingen te verrichten. In het geval van een fluxus zouden ambulanceverpleegkundigen graag zien dat de verloskundige alvast een infuus prikt. Maar verloskundigen
zijn hierin veelal niet getraind.
Citaat 5 eerstelijns verloskundige:
“...ik ben niet geoefend een infuusnaald aan te brengen. En ik denk dat ik op dat moment
genoeg te doen heb binnen dat kwartier, dat ik dat niet voor elkaar krijg.”
In enkele interviews worden twee oplossingen gegeven om dit probleem te ondervangen:
verloskundigen zouden in het ziekenhuis een dagdeel kunnen trainen in het prikken van
infusen en verloskundigen zouden in het geval van een bloeding postpartum eerder kunnen doorverwijzen naar het ziekenhuis.
Vaak moet in de tijd tussen het bellen van de meldkamer en de aankomst van de ambulance ook nog gecontroleerd worden of de ambulance wel vrije doorgang heeft om met
een brancard het huis binnen te komen. Er zijn verloskundigen die dit preventief doen of
hier vooraf al voorlichting over hebben gegeven aan cliënten die thuis willen bevallen.
Verloop van de aankondiging aan het ziekenhuis
Wanneer er een verloskundige spoedzorgvraag is vanuit de thuissituatie wordt deze aan
het ziekenhuis telefonisch aangekondigd door de verloskundige met een korte overdracht.
Indien zij niet aanwezig is wordt dit door de meldkamer gedaan. In het ziekenhuis moet
ruimte zijn voor een opname. In principe bepaalt de verloskundige (samen met haar
cliënt) naar welk ziekenhuis de ambulance rijdt. Ook indien een patiënt zich meldt bij de
huisartsenpost en er een indicatie is om door te verwijzen neemt de huisarts contact op
met de gynaecoloog om een patiënt aan te kondigen. Voor de afdeling verloskunde in het
ziekenhuis is er een verschil of een patiënt aangekondigd wordt die met een ambulance
A1 spoedrit binnengebracht wordt, of wanneer een patiënt met eigen vervoer komt, in het
tempo waarin het team opgeroepen wordt en de benodigdheden klaar worden gezet.
Vanuit het ziekenhuis wordt aangegeven dat zij vaak niet beschikken over een indicatie
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van hoe lang het duurt voordat de ambulance aankomt. In enkele gevallen kan het
gebeuren dat ze lang moeten wachten.
Overleg
De verloskundige regelt in principe een ziekenhuis voor haar cliënt en heeft dan op
voorhand overleg met de gynaecoloog van het betreffende ziekenhuis.
Citaat 6 eerstelijns verloskundige:
”...ik heb dan al overleg gehad met de gynaecoloog, die bepaalt of ik wel of niet kan
komen…”
Maar niet in elk ziekenhuis is het zo geregeld dat wanneer de verloskundige belt zij ook
altijd met een gynaecoloog spreekt. In een aantal gevallen doet de verloskundige de telefonische overdracht aan de arts-assistent of aan de klinisch verloskundige. Eén enkele
keer is ook naar voren gekomen dat de verloskundige telefonisch aan een dienstdoende
gynaecoloog overdraagt die niet in het ziekenhuis aanwezig is maar nog thuis. Daarbij is
aangegeven dat dit soms lastig kan zijn, omdat zij dan nogmaals een overdracht moet
geven aan de arts-assistent bij aankomst op de afdeling.
Als de patiënt eenmaal met de ambulance onderweg is naar het ziekenhuis wordt er door
de ambulanceverpleegkundigen vrijwel nooit meer overleg gepleegd met het ziekenhuis.
Huisartsen geven aan dat zij over het algemeen goed contact hebben met de gynaecologen
en laagdrempelig kunnen overleggen over verloskundige casuïstiek.
Doorverwijzing vanuit de eerste lijn
Alle doorverwijzingen van de eerstelijns verloskundige naar de tweedelijn rondom de
bevalling zijn medische indicaties, hierover lijkt weinig discussie te bestaan. Waar wel
discussie over is, is de timing van het doorverwijzen, gynaecologen hebben soms het idee
dat de verloskundigen het te lang thuis proberen waardoor de patiënten in een slechtere
conditie in het ziekenhuis aankomen. Enkele van de geïnterviewde gynaecologen gaven
aan dat de verloskundige in sommige gevallen wel eerder mag bellen voor overleg.
Verantwoordelijkheden
Wanneer de ambulance arriveert op het adres van de melding is er een grijs gebied over
wie welke verantwoordelijkheden heeft voor de patiënt en wie de wijze van handelen
bepaalt. Er kunnen verschillen over prioriteiten bestaan tussen de verloskundige en de
ambulanceverpleegkundige. Ook als een verloskundige in de ambulance meegaat met de
patiënt zijn er geen duidelijke afspraken over wie welke verantwoordelijkheden heeft.
Wanneer een patiënt in het ziekenhuis is gearriveerd en door de ambulanceverpleegkundige is overgedragen zijn de verantwoordelijkheden duidelijk. Vanaf dat moment valt
de patiënt onder de volledige verantwoording van het ziekenhuis, ook als de verloskundige uit de eerste lijn aanwezig is. De eerstelijns verloskundige heeft dan eventueel nog een
coachende taak ter ondersteuning van haar cliënt.
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3.4 Vervoer
Wanneer een cliënt vanuit de thuissituatie naar het ziekenhuis moet, kiezen verloskundigen er soms voor de cliënt met eigen vervoer naar het ziekenhuis te brengen. De overweging hiervoor is vaak dat dit sneller is en minder impact heeft. In dit thema worden alle
uit de interviews naar voren komende aspecten rondom het vervoer van de cliënt naar het
ziekenhuis besproken. Dit thema is in 18 van de 21 interviews aan de orde gekomen. De
drie interviews waarin dit thema niet besproken is waren interviews met huisartsen.
Aanrijtijd ambulance
Een ambulance kan met een A1-urgentie of met een A2-urgentie ter plaatse komen. De
indicaties voor een A1-urgentie zijn een concreet gevaar voor het leven, blijvende invaliditeit of één van deze indicaties kunnen niet worden uitgesloten bij de melding. Voor de
ritten met A1 urgentie geldt dat 95% binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn, voor de A2
ritten is dit binnen 30 minuten. (Bron: Ambulance A1 spoedritten; Rapport IQ Healthcare
P. Giesen 2008) Sommige verloskundigen vragen een tijdsindicatie bij de meldkamer en
vragen afhankelijk daarvan of het eventueel een rit met A1-urgentie kan worden. Verloskundigen geven aan het soms vervelend te vinden wanneer de ambulance met sirenes aan
komt rijden, vooral ’s nachts. Uit meerdere interviews blijkt dat ambulances vrijwel altijd
de normtijd 15 minuten (ruim) halen. Enkele van de geïnterviewde verloskundigen geven
aan dat wanneer zij zich in een wat meer afgelegen gebied bevinden zij ermee rekening
houden dat de ambulance dan vaak de volle 15 minuten nodig heeft om ter plaatse te
komen. Daarbij doet de ambulance er vanuit een buitengebied ook langer over om in het
ziekenhuis aan te komen. In de stad lijkt de ambulance altijd snel ter plaatste en snel in
het ziekenhuis te zijn. Hierover worden geen problemen genoemd.
Tilassistentie
Ambulanceverpleegkundigen tillen in principe geen mensen de trap af. Als de patiënt niet
(met ondersteuning) de trap af kan lopen is er tilassistentie nodig van een tweede
ambulance of de brandweer. Vaak wordt eerst nog geprobeerd de patiënt stabiel te krijgen
door het inbrengen van een infuus, hierdoor kan geprobeerd worden de bloeddruk
omhoog te krijgen, dit lukt niet altijd. In sommige grote steden verloopt het allemaal heel
vlot indien er tilassistentie nodig mocht zijn, regelmatig worden daar mensen door de
brandweer het raam uit getakeld. In voorbeelden uit andere gebieden wordt aangegeven
dat het inschakelen van de brandweer voor tilassistentie veel vertraging oplevert. De
meldkamercentralist speelt hierin ook een rol. Wanneer zij adequaat vragen of mevrouw
nog de trap af kan lopen kunnen zij hierop anticiperen door direct een brandweerauto of
een tweede ambulance mee te sturen. Dit voorkomt onnodig tijdsverlies. Er zijn geen
duidelijke afspraken over tillen tussen verloskundigenpraktijken en ambulancediensten en
het beleid van de ketenpartners is vaak niet wederzijds bekend. Wel hebben sommige
verloskundigenpraktijken door deze problematiek beleid opgesteld dat mensen niet hoger
dan de 1e verdieping mogen bevallen met een goed bereikbare trap, en mensen met een
sterk verhoogde BMI alleen op de begane grond mogen bevallen. Hierover is (nog) geen
landelijk beleid vastgesteld. Wel zijn er verloskundigenpraktijken die op eigen initiatief
hierover een beleid hebben bepaald in samenwerking met de ambulancedienst. Verlos-
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kundigen proberen rekening te houden met BMI, met een cliënt die zwaarder is probeer je
het minder lang thuis.
Citaat 7 eerstelijns verloskundige:
“Wij keuren veel huizen af. Twee hoog mogen mensen bij ons niet bevallen, geen wenteltrap of in een flat moet een goede lift zitten…”
Citaat 8 eerstelijns verloskundige:
“Ik ga niet met iemand die minder mobiel is extra lang persen thuis. …de placenta wil ik
dan ook op tijd hebben en als ik vermoed dat het misschien niet goed is ben ik ook
strenger in mijn beleid.”
Ambulancepersoneel geeft aan dat het goed zou zijn wanneer verloskundigen vooraf een
consultatie thuis (huisbezoek) plannen om in te kunnen schatten of thuis bevallen veilig is
en de ambulance voldoende werkruimte heeft indien dit nodig mocht zijn. Echter is er
ook verschil tussen ambulancepersoneel, de één tilt makkelijker dan de ander. Daarnaast
is er een discussie over het horizontaal tillen en met het hoofd eerst de trap af tillen.
Hierover bestaat onduidelijkheid en hier zijn geen afspraken of regels over opgesteld.
Overigens geven verloskundigen aan tilassistentie weinig mee te maken in hun loopbaan,
wel is het casuïstiek die veel indruk achter laat. Tot slot geeft ook het ziekenhuispersoneel
aan dat zij het als vervelend kunnen ervaren wanneer er sprake bleek te zijn van tilassistentie omdat zij hierover vaak niet op de hoogte worden gesteld maar wel lang aan
het wachten zijn op de patiënt.
Meerijden van de verloskundige in de ambulance
De verloskundige kan achter de ambulance aanrijden, dit wordt door een aantal geïnterviewden als nuttig gezien en door een deel als gevaarlijk. Maar wanneer een verloskundige achter de ambulance aanrijdt kan zij bij nood nog een deel van de partus begeleiden.
Ambulanceverpleegkundigen hebben weinig ervaring met het begeleiden van een uitdrijving en voelen zich vaak niet bekwaam. Verloskundigen worden soms gevraagd mee
te rijden in de ambulance. Er blijkt uit verschillende interviews dat er geen duidelijke
afspraken zijn over verantwoordelijkheden. Consistent wordt wel aangegeven dat
ambulanceverpleegkundigen zich verantwoordelijk voelen voor de vitale functies van de
patiënt, maar dat de verloskundige nog verantwoordelijk is voor het obstetrische deel.
Cortonen tijdens transport
Uit één van de eerste interviews met een ambulanceverpleegkundige kwam naar voren
dat het wellicht een meerwaarde zou hebben als het technisch mogelijk zou zijn om
cortonen (hartslag van het ongeboren kindje) te kunnen meten in de ambulance. In de
interviews die hierop volgden werd echter aangegeven dat dit niet haalbaar zal zijn en
hier veelal geen tijd voor is. Wel kan dit een toegevoegde waarde hebben voor de
gynaecoloog bij aankomst in het ziekenhuis waardoor zij sneller beleid kunnen bepalen
en kunnen handelen mits er sprake is van een betrouwbaar CTG (CardioTocoGrafie).
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Couveusevervoer
Indien de verloskundige om een ambulance met couveuse vraagt kan het langer duren
voordat deze ter plaatse is dan wanneer er een gewone ambulance gevraagd wordt. De
werkwijze van de meldkamercentralist kan hierbij een grote rol spelen. De meldkamercentralist kan bijvoorbeeld op eigen inschatting en initiatief alvast een gewone ambulance
vooruit sturen, mits beschikbaar. Ook gebeurt het dat de meldkamer enkel ingaat op de
vraag van de zorgverlener, in dit geval de verloskundige, en dat er verder niet overlegd
wordt over het vooruit sturen van een eventueel tweede ambulance, of dat er geen uitleg
gegeven wordt door de meldkamercentralist dat het langer kan duren voordat een
ambulance met couveuse ter plaatse is. Echter is voor extra vragen van de meldkamercentralist aan een andere zorgverlener vaak geen ruimte.
Interklinisch transport
Bij interklinisch transport gaat het over vervoer van het ene ziekenhuis naar een ander
meestal academisch ziekenhuis. Vaak komt het academisch centrum zelf de pasgeborene
ophalen met een speciaal ingerichte ambulance en een arts. Over de aanwezigheid van
deze (kinder)arts is soms discussie, het is namelijk niet altijd zo geregeld dat een arts ook
daadwerkelijk mee gaat in de ambulance. Tevens is er geregeld onduidelijkheid over de
urgentie van het vervoer, vaak wil het ziekenhuis de patiënt in partu of een pasgeborene
snel overgeplaatst hebben maar deze ambulanceritten hebben niet altijd de hoogste
urgentie waardoor het langer kan duren.

3.5

Opvang in het ziekenhuis
Binnen het thema opvang in het ziekenhuis wordt het proces beschreven vanaf het
moment van aankomst in het ziekenhuis tot en met de opname. In 20 interviews is dit
thema aan de orde geweest. Het interview waarin dit thema niet is besproken was een
interview met één van de huisartsen.
Opnamecapaciteit
Verloskundigen en huisartsen geven aan dat ze in principe altijd in het ziekenhuis van
hun keus terecht kunnen. Wanneer er in dat ziekenhuis geen patiënten meer kunnen
worden opgenomen omdat het vol ligt is bijna overal de afspraak dat de verloskundige
maximaal één ander ziekenhuis probeert, ligt dit ook vol dan is het de taak van het eerste
ziekenhuis hier een oplossing voor te zoeken en/of de patiënt eerst te zien.
Citaat 9 Gynaecoloog academisch ziekenhuis:
“…maar als wij die mevrouw niet kunnen hebben moeten wij een ander ziekenhuis
regelen.”
Aanwezigheid gynaecoloog
In veel ziekenhuizen is de gynaecoloog niet altijd aanwezig, enkele ziekenhuizen hebben
wel een gynaecoloog of arts-assistent 24 uur 7 dagen per week in huis. Soms levert het
tijdsverlies op als de gynaecoloog nog naar het ziekenhuis moet komen. Wel zijn er veelal
klinisch verloskundigen aanwezig. Verloskundigen geven aan dat ze er moeite mee
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kunnen hebben dat de opvang in het ziekenhuis door een arts-assistent wordt gedaan die
soms minder ervaring heeft met verloskunde dan zij zelf. Eén van de geïnterviewde
gynaecologen geeft aan dat wanneer een verloskundige inschat dat er echt een gynaecoloog direct in huis moet komen zij hierin meer assertief moet zijn en dit gelijk moet
melden bij de vooraankondiging. Twee van de geïnterviewde huisartsen geven aan dat ze
het soms lastig vinden over te dragen aan een arts-assistent maar dat dit bij andere
specialisme meer problemen geeft dan bij obstetrie/gynaecologie. Wat ook een probleem
kan zijn is de afwezigheid van de anesthesist. De geïnterviewden geven aan dat de
situaties waarin je ’s nachts een gynaecoloog en anesthesist nodig hebt gelukkig niet heel
vaak voorkomen.
Logistiek ziekenhuis
De verloskamers zijn in een groot aantal ziekenhuizen niet dicht bij de spoedeisende hulp.
Wanneer de ambulance aankomt, moeten ze met de lift naar boven en nog een stuk door
het ziekenhuis lopen.
Citaat 10 ambulanceverpleegkundige:
“Hoe slecht het ook met mevrouw gaat, je moet altijd naar boven (naar de verloskamers)
toe.”
In principe wordt de cliënt altijd eerst naar de verloskamers gebracht, nooit direct naar de
operatie kamer en slechts een enkele keer wordt de cliënt opgevangen op de spoedeisende
hulp. Dit gebeurt dan op de shockroom wanneer moeder of kind in een zeer slechte vitale
toestand verkeert en er eventueel gereanimeerd moet worden.
Soms moet de ambulance gebruik maken van een andere ingang dan de spoedeisende
hulp, wanneer dit zo is meldt de meldkamer dit aan de chauffeur. Wel kan dit voor onduidelijkheden zorgen zeker wanneer het om tijdelijke aanpassingen gaat door verbouwingen.
Herbeoordeling diagnose in ziekenhuis
Als een cliënt binnen gebracht wordt in het ziekenhuis wordt zij vrijwel altijd herbeoordeeld door de arts op de verloskamers. Voornamelijk omdat hier ook een CTG (CardioTocoGrafie) apparaat aanwezig is waarmee o.a. de hartslag van het ongeboren kindje
gemeten kan worden. Buiten kantooruren gebeurt dit ook veelal door de arts-assistent en
wordt vervolgens beslist of de gynaecoloog in huis moet komen. Maar indien vooraf
duidelijk is dat het om zeer ernstige spoed gaat komt de gynaecoloog in principe direct
naar het ziekenhuis. Het maakt ook verschil of de artsen en de verloskundige al langer
samen werken en elkaar kennen want wanneer dit het geval is zullen de ideeën van de
eerstelijns verloskundige eerder erkend worden.
Citaat 11 eerstelijns verloskundige:
“…wij gaan nu heel veel met één ziekenhuis samenwerken, je merkt dat de mensen je dan
leren kennen en dus anders met je om gaan.”
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3.6

Samenwerkingsafspraken en protocollen
Dit thema is in 20 van de 21 interviews aan de orde geweest. Het interview waarin dit
thema niet expliciet aan de orde is geweest betreft een interview met een meldkamercentralist van de ambulancedienst. In dit thema gaat het om schriftelijk vastgelegde
afspraken, landelijk of regionaal.
Samenwerkingsafspraken
Samenwerkingsafspraken tussen huisartsenposten en verloskundigen ontbreken, de
huisarts kan niet eenvoudig de (dienstdoende)verloskundige bellen voor overleg.
Citaat 12 huisarts:
“Ja, er zouden gewoon duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. Want die
afspraken zijn er vaak wel met ziekenhuizen, je kunt heel eenvoudig een gynaecoloog
bellen maar er is niet zo veel contact tussen verloskundigen en huisartsen over het
algemeen.”
Verloskundigen verwijzen wel door naar de huisarts maar er is nauwelijks sprake van een
overdracht. Een aantal geïnterviewden en in het bijzonder ook de huisartsen zelf, geven
aan dat het wenselijk zou zijn als hier een verandering in zou komen. Ook over de samenwerking tussen verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen bestaan weinig afspraken.
Verloskundigen weten veelal wel dat het ambulancepersoneel protocollen heeft voor
obstetrie en gynaecologie maar zijn niet bekend met deze protocollen. Verloskundigen
geven aan het niet wenselijk te vinden meer protocollen te hebben maar wel zouden er
duidelijkere werkafspraken moeten komen zodat duidelijk is wat er van elkaar verwacht
wordt en wat elkaars mogelijkheden zijn. Ambulanceverpleegkundigen geven aan dat de
protocollen vooral bedoeld zijn voor wanneer zij zelf bij een spoedsituatie ter plaatse
komen, waarbij geen professional aanwezig is.
Over het doorgeven van een melding van de verloskundige aan de meldkamer lijken ook
geen duidelijke afspraken te bestaan. Zoals welke informatie dient er standaard gegeven
te worden en in welke volgorde.
Ziekenhuizen hebben vaak met een aantal verloskundige praktijken uit de omgeving een
verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Met deze praktijken is beter overleg vanuit
het ziekenhuis en vice versa, door de geïnterviewden wordt over het algemeen ook
ervaren dat een goedwerkend VSV leidt tot een betere samenwerking.
Ambulanceprotocollen
De ambulancedienst gebruikt een landelijk ambulanceprotocol (LPA7). In dit protocol zit
ook een deel obstetrie/gynaecologie. In principe handelen de ambulanceverpleegkundigen
volgens dit protocol, maar soms wordt hier afhankelijk van de situatie, ervaring en een
goede redenering van afgeweken. Eén van de geïnterviewde ambulanceverpleegkundige
merkt op dat in het LPA nog voorgesteld wordt om contact op te nemen met de huisarts
of verloskundige en dat hier naar zijn mening eigenlijk alleen verloskundige zou moeten
staan.
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3.7

Communicatie
Het thema communicatie is in alle 21 interviews meerdere malen aan bod gekomen. Het
betrof hierbij zowel de formele als informele communicatie. Bijna alle geïnterviewden
geven aan dat er in acute situaties wel eens problemen optreden in de communicatie. Als
oorzaak hiervoor worden factoren genoemd zoals stress en onzekerheid. Wat betreft de
communicatie tussen verloskundigen en huisartsen geven beide ketenpartners aan dat
deze eigenlijk ontbreekt, maar dat hier wel meer behoefte aan is.
Overdracht
De overdracht van de verloskundige over de thuissituatie aan het ziekenhuis wordt eerst
mondeling (telefonisch) gedaan door de verloskundige zelf. Vervolgens draagt zij ook
over aan de ambulanceverpleegkundige en geeft daarbij meestal het partusverslag of de
verloskundige controlekaart mee naar het ziekenhuis. De verloskundige gaat vaak zelf
ook nog naar het ziekenhuis en kan daar de overdracht eventueel aanvullen. Het ziekenhuispersoneel ervaart het als prettig wanneer de verloskundige mee komt, aangezien de
papieren overdracht in sommige gevallen te summier gevonden wordt. Ambulanceverpleegkundigen ervaren soms dat er naar hun overdracht in het ziekenhuis niet altijd
even goed geluisterd wordt omdat ze in het ziekenhuis vaak al een overdracht hebben
gekregen van de verloskundige. Wel laat de ambulanceverpleegkundige altijd een ritformulier achter waarop de controles genoteerd staan die onderweg gedaan zijn. Over de
overdracht tussen de verloskundigen en de ambulanceverpleegkundigen zijn in de interviews weinig bijzonderheden genoemd.
Telefonisch contact
Wanneer verloskundigen contact opnemen met het ziekenhuis maakt het verschil in de
communicatie of ze de persoon aan de telefoon kennen of niet.
Citaat 13 eerstelijns verloskundige:
“In dit ziekenhuis, deze regio, als je weet wie je aan de telefoon hebt, dan weet je ook of
het goed komt. Maar als ik een ander ziekenhuis zou moeten bellen, in een nieuw situatie,
zou ik vragen: is het nog nodig om te overleggen met de gynaecoloog of is het zo
voldoende?”
Uit de interviews komt naar voren dat de wijze waarop de telefoon aangenomen wordt
niet overal hetzelfde geregeld is. In een aantal gevallen is het zo dat de verloskundige
altijd telefonisch contact heeft met de gynaecoloog of arts-assistent maar in andere
gevallen kan het een willekeurig persoon op de afdeling verloskunde zijn die de telefoon
beantwoordt. Tot slot is er nog het telefonische contact tussen de huisartsen en de
verloskundigen. Huisartsen beschikken vaak niet over de juiste telefoonnummers van de
(dienstdoende) verloskundigen. Door een geïnterviewde huisarts is één voorbeeld
gegeven van een situatie waarbij de dienstdoende verloskundige via de huisartsenpost te
bereiken is. Op deze wijze is het voor de huisartsen op de huisartsenpost ook eenvoudiger
om te overleggen.
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Triage
Wanneer de verloskundige naar de meldkamer belt vindt er vaak geen triage meer plaats
omdat de verloskundige als hulpverlener al heeft bepaald dat er een ambulance (met
spoed) nodig is. Op de huisartsenpost maken de assistentes gebruik van een triagesysteem
van het NHG (Nederlands Huisartsengenootschap), dit triagesysteem bevat ook een
onderdeel voor vragen bij zwangerschap. Wanneer een zwangere naar de huisartsenpost
belt vragen de assistentes, indien ze weten dat mevrouw zwanger is, in principe altijd of
er al contact is geweest met de verloskundige. Wel moeten levensbedreigende situaties
uitgesloten zijn.

3.8

Samenwerking ketenpartners
In alle 21 interviews is over de samenwerking gesproken. Over het algemeen geven
geïnterviewden aan dat indien er sprake is van een spoedsituatie de samenwerking met de
verschillende ketenpartners goed verloopt. Alleen bij doorvragen worden er verschillende
punten genoemd waar tegenaan gelopen wordt. In dit thema wordt in elke paragraaf
ingegaan op de samenwerking tussen twee ketenpartners.
Samenwerking verloskundige – huisartsenpost
In paragraag 3.2 is de werkwijze van de huisartsenpost beschreven, hierin zijn enkele
punten aangehaald die tevens van toepassing zijn op de samenwerking tussen de huisartsenpost en verloskundigen. Eén van de punten is dat de overdracht van de verloskundige bij een doorverwijzing ontbreekt, van een nauwe samenwerking is dan ook geen
sprake.
Citaat 14 eerstelijns verloskundige:
“...ik heb wel eens meegemaakt dat iemand met klachten ons heeft gebeld en dat wij haar
hadden doorverwezen naar de huisarts. Dat is toen niet goed gegaan... Het ging om een
mevrouw met buikpijn waarvan wij dachten dat zij blaasontsteking had. De huisarts zei
toen tegen mevrouw: kom vanmiddag maar. Maar die vrouw had zoveel pijn die is toch
direct gegaan. Toen is er wel direct urine gecontroleerd maar er is niet naar mevrouw
haar buik gekeken. En dat kan niet vind ik. Dat is ook een deel slechte communicatie,
tussen ons en die mevrouw maar ook tussen ons en de huisarts.”
Voor huisartsen is soms lastig in te schatten hoe urgent een situatie is wanneer de verloskundige de cliënt doorverwijst en de informatieoverdracht enkel via de patiënt verloopt.
In één interview is de opmerking gemaakt dat wanneer de verloskundigen samen met de
huisartsen in één gezondheidscentra zijn gevestigd de lijnen wel korter zijn. Maar soms
zijn het lastige situaties, een zwangere vrouw met hoge koorts bij wie moet zij zijn? Op
het moment dat de cliënt eenmaal op de huisartsenpost verschijnt, is er weinig tot geen
samenwerking met de verloskundige. Huisartsen zouden graag over de gegevens van de
verloskundigen willen beschikken, zoals bloeddrukwaardes van de cliënt, wanneer een
zwangere op consult komt. Indien een doorverwijzing nodig wordt geacht wordt er in
veel gevallen direct doorverwezen naar de gynaecoloog. Verloskundigen ervaren dit als
jammer. In een interview met een klinisch verloskundige geeft zij ook aan in sommige
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gevallen niet te begrijpen waarom de huisarts door verwijst naar het ziekenhuis in plaats
van terug naar de verloskundige. Echter zeggen ziekenhuisafdelingen obstetrie en
verloskunde het weinig mee te maken dat zij een verloskundige spoedverwijzing via een
huisarts krijgen.
Samenwerking verloskundige – meldkamer
Een groot deel van de aspecten in de samenwerking met de meldkamer is al beschreven in
paragraaf 3.2 werkwijze meldkamer. In dit thema worden sommige punten die nauw
samenhangen met de samenwerking met de verloskundige nogmaals kort benoemd en
aangevuld.
Niet elke verloskundige vraagt een ambulance via de meldkamer met vermelding van een
A1 dan wel een A2-urgentie code. Soms kan hierdoor onduidelijkheid ontstaan tussen de
verloskundige en de meldkamercentralist. Regelmatig komt het voor dat een verloskundige het nodig vind dat de ambulance binnen 30 à 20 minuten op het meldingsadres
arriveert, dit is dan geen A1 urgentie maar wanneer het een A2 urgentie is kan het soms
toch langer duren, dit kan soms tot enige discussie leiden. Door verloskundigen en meldkamercentralisten wordt er geen consistente manier van samenwerken genoemd. De
meldkamer beschikt niet over een overzicht van welke verloskundigen dienst hebben en
op welke telefoonnummers zij bereikbaar zijn. Eerstelijns verloskundigen zeggen geen
inzicht te hebben in hoe de ambulancedienst georganiseerd is en dat er geen duidelijke
wederzijdse samenwerkingsafspraken zijn. Een aantal van de geïnterviewde verloskundigen geeft aan afspraken te missen over de samenwerking met de meldkamer en de
wijze van doorgeven van een melding.
Samenwerking verloskundige – ambulancedienst
Een groot deel van de samenwerking tussen de verloskundige en de ambulancedienst is in
paragraaf 3.2 werkwijze ambulance en paragraaf 3.4 vervoer al aan bod gekomen. Maar
een aantal aspecten zal in deze paragraaf terug komen en vanuit de samenwerking nog
verder besproken worden.
Voor een verloskundige spelen veel factoren een rol om ervoor te kiezen een ambulance
in te schakelen, ambulancepersoneel lijkt niet altijd inzicht te hebben in deze factoren. De
reden hiervoor kan zijn dat ambulancepersoneel niet altijd evenveel ervaring heeft met
verloskundige spoedzorg. Wanneer de cliënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden
zorgt de verloskundige er in de regel voor dat de cliënt klaar is om met de ambulance mee
te gaan. Zij doet de controles zoals bloeddruk meten, zij legt het eventueel ponsplaatje
klaar en zorgt voor een papieren overdracht. Indien het mogelijk is laat zij de cliënt alvast
naar beneden gaan. Een enkele verloskundige prikt ook alvast een infuus. Ambulancepersoneel geeft aan dat er verschillen zijn in de samenwerking met verloskundigen.
Sommige verloskundigen gaan er vanuit dat de cliënt direct in de ambulance meegenomen wordt terwijl het kan zijn dat de cliënt voor zover mogelijk eerst nog thuis
gestabiliseerd dient te worden. Dit kan soms leiden tot lastige situaties in de samenwerking. Wel zou er behoefte zijn aan afspraken over wie er verantwoordelijk is en wie
het beleid bepaalt.
De verdeling van de zorg, indien er sprake is van een moeder in slechte conditie en een
kind in slechte conditie, lijkt vrijwel altijd goed te verlopen. Zowel verloskundigen als
ambulancepersoneel geven aan dat hierover geen discussie plaats vindt, in dit soort
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gevallen is daarnaast geen tijd voor discussie omdat er snel gehandeld dient te worden.
De ambulanceverpleegkundige voelt zich verantwoordelijk voor de vitale conditie van de
patiënt en de verloskundige in principe voor het obstetrische deel. Op deze wijze lijken de
taken verdeeld. Alleen zijn er geen duidelijke afspraken of richtlijnen over de taakverdeling, in de interviews wordt dan ook niet altijd een consistent antwoord gegeven op
deze vraag.
Samenwerking verloskundige - ziekenhuis
Soms is er wel eens sprake van samenwerking tussen de verloskundige en de gynaecoloog wanneer een patiënt onder behandeling is van de tweede of derde lijn. Wanneer
deze patiënt niet in de buurt van het ziekenhuis woont, vraagt de gynaecoloog soms hulp
van een eerstelijns verloskundige. Het is overigens vaak zo geregeld dat een deel van de
controles door de eerstelijns verloskundige gedaan wordt. Andersom wordt er door de
eerstelijns verloskundige soms ook advies gevraagd bij de gynaecoloog, dit contact is in
principe vrij laagdrempelig.
Medewerkers van de afdelingen verloskunde zeggen dat de samenwerking met de eerstelijns verloskundige in het geval van een spoedsituatie over het algemeen goed en
duidelijk verloopt.
Terugkoppeling bij ontslag
Eerstelijns verloskundigen stellen er prijs op om direct op de hoogte te worden gesteld als
een cliënt van hen weer uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Uit de interviews komt naar
voren dat hier niet overal een eenduidig beleid over is. Soms wordt vanuit het ziekenhuis
de kraamzorg gebeld. Het ziekenhuis vergeet zo nu en dan ook een overdracht te geven of
geeft deze pas veel later. Regelmatig bellen verloskundigen zelf al naar het ziekenhuis om
een overdracht te krijgen bijvoorbeeld wanneer ze van de patiënt zelf horen dat zij naar
huis mag. Maar op deze verschillende manieren zijn de verloskundigen niet altijd direct
op de hoogte van alle medische gegevens wat tot gevaarlijke situaties zou kunnen lijden.
Voorbeelden van ziekenhuizen waar dit wel goed gaat zijn de ziekenhuizen waarbij de
overdracht per e-mail doorgestuurd wordt of waarbij dit duidelijk aangegeven wordt in de
gebruikte computersysteem.
Samenwerking huisartsenpost – ambulance/meldkamer
Eén van de geïnterviewde huisartsen geeft aan dat de samenwerking met de meldkamer
vrijwel altijd naar tevredenheid verloopt. Een van de geïnterviewde meldkamercentralisten bevestigt ook dat zij een goede samenwerking met de huisarts hebben omdat men
elkaar meestal al geruime tijd kent. Tot slot moet hier de opmerking gemaakt worden,
aldus een meldkamercentralist, dat het gewoon ook heel erg weinig voorkomt dat een
huisarts een ambulance nodig heeft voor een verloskundige spoedzorg patiënt.
Samenwerking ambulance – meldkamer
Meestal als een ambulanceverpleegkundige bijvoorbeeld een specialist nodig heeft gaat
dit contact via de meldkamer. Dus wanneer een ambulanceverpleegkundige een ander
specialisme of een verloskundige nodig heeft wordt dit voor hen door de meldkamer
geregeld omdat zij ter plaatse vaak bezig zijn en dus geen handen vrij kunnen maken
hiervoor. Ook wanneer onderweg naar het ziekenhuis, met de patiënt in de ambulance,
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blijkt dat de situatie ernstig verslechtert, geeft het ambulancepersoneel dit door aan de
meldkamer. De meldkamer regelt dan bijvoorbeeld dat er een team met gynaecoloog
klaar staat of dat bijvoorbeeld een operatiekamer gereed is.
Samenwerking ziekenhuis – huisarts op de huisartsenpost
Het contact tussen het ziekenhuis en de huisarts op de huisartsenpost is vaak wat duidelijker georganiseerd omdat deze contacten hoe dan ook aanwezig zijn. Zo kan de huisarts
vrij eenvoudig de gynaecoloog bellen voor advies of een doorverwijzing. Deze lijnen zijn
korter dan tussen hen en de verloskundigen. Sommige patiënten hebben geen verloskundige en zijn onder behandeling bij de gynaecoloog, deze patiënten komen eerder bij
de huisarts terecht met vragen. Vaak doet dan de huisarts de visite en heeft dan indien
nodig overleg met de gynaecoloog.
Samenwerking ziekenhuis – meldkamer
Over de samenwerking tussen het ziekenhuis en de meldkamer is in de interviews zeer
weinig naar voren gekomen. Er is echter wel één enkel knelpunt genoemd door een
klinisch verloskundige. Zij gaf aan dat wanneer zij vanuit het ziekenhuis belde voor een
ambulance dit niet de telefoonlijn is die als eerste opgenomen wordt bij de meldkamer en
het daardoor vrij lang duurde voordat zij de meldkamer konden bereiken. Hierover is later
contact geweest tussen beide en daarbij kwam naar voren dat wanneer er vanuit het
ziekenhuis direct een ambulance nodig is zij ook gewoon van binnenuit 112 moeten
bellen. Echter komt het zeer weinig voor dat een patiënt met spoed vanuit het ziekenhuis
overgeplaatst moet worden.
Samenwerking ziekenhuis – ambulance
De gynaecologen en het verplegend personeel van de afdeling verloskunde komen in
principe alleen in contact met het ambulancepersoneel bij de overdracht van een patiënt
aan de afdeling. Het ambulancepersoneel geeft dan een mondelinge overdracht en overhandigt eventueel een zwangerschapskaart die zij van de verloskundige hebben meegekregen met daarop de verloskundige (controle)gegevens. Over het algemeen wordt de
samenwerking met de ambulance door de ziekenhuismedewerkers goed gewaardeerd.

3.9

Context
In deze paragraaf komen verschillende subthema’s aan de orde die niet direct onderdeel
uit maken van het ketenproces van de verloskundige spoedzorg maar die wel randvoorwaarden betreffen of achtergrondinformatie geven. Ook aspecten zoals beleid,
scholing en de organisatie van de keten worden hierin beschreven.
Incidentie
In de interviews is gevraagd hoe vaak verloskundige spoed situaties voorkomen. Verloskundigen geven hierover uiteenlopende antwoorden. Huisartsen geven alle vier aan het
weinig tot vrijwel nooit mee te maken dat ze op huisbezoek moeten bij een zwangere of
dat ze een patiënt met een verloskundige spoedzorgvraag op de huisartsenpost zien. Eén
van de geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen geeft aan regelmatig een verlos-
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kundige spoedrit te hebben voor een niet vorderende partus. Dit ging over de regio
Zeeland waar nog weinig thuisbevallingen gedaan worden en de afstand tot het ziekenhuis relatief ver is. Andere ambulanceverpleegkundigen zeggen uiteenlopend dat het
ongeveer twee keer per maand voorkomt per ambulancepost tot een aantal keer per week,
dit is ook uiteenlopend van de regio Limburg tot Amsterdam. Geïnterviewden uit het
ziekenhuis zeggen gemiddeld ongeveer maximaal één keer per week een spoedverwijzing
uit de eerste lijn te krijgen.
Inzicht in elkaars mogelijkheden
Huisartsen geven aan niet altijd goed te weten wat de verloskundige van hen verwacht, zij
ervaren dit als lastig. Zoals al in eerdere thema’s naar voren is gekomen geven verloskundigen aan dat het ook niet altijd duidelijk is wat het ambulancepersoneel van hen verwacht. Anderzijds geven ambulanceverpleegkundigen ook aan dat ze het gevoel hebben
dat verloskundigen te weinig inzicht hebben in hun vaardigheden en kennis. Dit wordt
overigens bevestigd door een aantal van de geïnterviewde verloskundigen. Een oplossing
hiervoor zou kunnen zijn dat de verschillende zorgverleners een dag mee lopen met
elkaar. Een andere oplossing die aangedragen wordt is gezamenlijke scholing. Daarnaast
geven verloskundigen aan dat gynaecologen maar in het bijzonder arts-assistenten vaak
geen inzicht hebben in wat voor situatie de verloskundige zich thuis bevindt. Ook hierbij
zou de oplossing kunnen zijn dat een arts in opleiding tot gynaecoloog verplicht een stage
zou moeten lopen in de eerstelijns verloskunde. Verloskundigen hebben wel allemaal in
hun opleiding een stage gevolgd in het ziekenhuis. Echter gaf een van de geïnterviewden
van een afdeling verloskunde aan de indruk te hebben dat eerstelijns verloskundigen soms
vergeten hoe hectisch het in een ziekenhuis kan zijn.
Ervaring
Dit thema is in twee van de interviews direct naar voren gekomen. Twee van de geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen gaven aan verschil in werkwijze te merken in hoe
ervaren een verloskundige is. Onder andere in de volledigheid van de overdracht maakt
dit een verschil. Ambulanceverpleegkundigen geven aan dat er verschil is tussen jonge
verloskundigen en verloskundigen met meer ervaring. Jonge verloskundigen lijken
minder risico te nemen en er eerder voor te kiezen een cliënt naar het ziekenhuis te laten
gaan. Eén van de twee geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen zegt dat pas afgestudeerde verloskundigen naar zijn idee sneller een ambulance bellen bij een niet
vorderende partus terwijl de andere geïnterviewde dit juist tegen spreekt. Maar duidelijk
is dat er verschil in samenwerking ervaren wordt.
Evaluatie
Bijna alle geïnterviewden geven aan dat wanneer zij problemen ondervinden of wanneer
een situatie niet goed is verlopen er ruimte moet zijn om dit te evalueren. Echter geven
ook vrijwel alle geïnterviewden aan dat dit dan op eigen initiatief geregeld dient te
worden. In sommige gevallen is dit moeilijk te organiseren. Verloskundigen geven aan in
principe nooit feedback te ontvangen of te evalueren met ambulancepersoneel na een
verloskundige spoedzorg situatie. Een aantal van de verloskundigen zegt hier eventueel
wel behoefte aan te hebben. Vanuit de ambulancedienst wordt hier ook geen initiatief
voor genomen. Als er echt een incident plaats vindt wordt er altijd wel geëvalueerd. Dit
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gebeurt dan op initiatief van een staflid, coördinator of medisch manager. Echter zijn hier
dan niet vanzelfsprekend alle partijen bij betrokken. Het is niet wenselijk dat bij elke
evaluatie een leidinggevende aanwezig is, daardoor kan een evaluatie een te beladen
karakter krijgen. Veel evaluaties vinden ook telefonisch plaats tussen twee zorgverleners
of wanneer zorgverleners elkaar later in het werkveld weer tegenkomen. In VSV’s
worden soms wel casuïstiekbesprekingen gedaan. Op de huisartsenpost is er ook weinig
sprake van terugkoppeling. Dit wordt veroorzaakt doordat de eigen huisarts van de
betreffende patiënt eventueel wel een verslag ontvangt maar de betreffende dienstdoende
huisarts op de post niet meer te horen krijgt hoe het met de patiënt verder is verlopen.
Tenzij de dienstdoende huisarts op eigen initiatief hier nog over na belt.
Organisatie
Wanneer een zwangere met spoed naar het ziekenhuis komt kan het soms lastig zijn
wanneer dit precies in een dienstwissel is, hierdoor kunnen soms misverstanden optreden.
In het ziekenhuis zijn veel momenten van overdracht, ook hierdoor zouden fouten op
kunnen treden. Deze zaken hebben te maken met hoe de afdeling in het ziekenhuis georganiseerd is.
Avond- nacht- en weekenduren
Verloskundigen houden bij een verwijzing rekening met het tijdstip op de dag. Zo houden
verloskundigen onder andere rekening met de drukte op de weg, in de spits kies je er
misschien eerder voor om een ambulance te vragen of om bijvoorbeeld sneller door te
verwijzen. Ook houden verloskundigen rekening met het feit dat er ’s nachts veelal geen
operatie team en/of gynaecoloog aanwezig is. Deze factoren kunnen tot tijdsverlies lijden.
Daarnaast is er in de avond- nacht- en weekenduren sowieso minder personeel beschikbaar is in het ziekenhuis. Hierdoor kan het soms voorkomen dat er niet altijd direct
overgedragen kan worden en er dus wel eens langer gewacht moet worden bij aankomst
in het ziekenhuis. Wel wordt gezegd dat, wanneer er een melding gedaan wordt dat een
patiënt onderweg is, er altijd geprobeerd wordt er voor te zorgen dat alles en iedereen
klaarstaat op de afdeling verloskunde. Eén van de gynaecologen geeft ook aan dat er in
het weekend een lagere bezetting is in het ziekenhuis waardoor alles langer kan duren,
maar spoed gaat uiteraard wel altijd voor. Ook bij de ambulancedienst is ’s nachts minder
personeel aanwezig dan overdag waardoor het soms iets langer kan duren voordat er een
ambulance beschikbaar is, vooral bij een rit met A2-urgentie. Op de meldkamer kan het
soms ’s nachts langer duren voordat je de meldkamercentralist aan de telefoon krijgt,
zeker wanneer en nog een andere heftige casus is.
Grensregio’s
Eén van de geïnterviewde huisartsen heeft patiënten net over de grens in Duitsland maar
voor spoedzorg moeten zij naar de Duitse ambulancedienst bellen, want vanuit regelgeving mag de ambulance of huisarts op de dokterspost geen zorg over de grens verlenen.
Eén van de geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen heeft ervaring met een verloskundige die ook Nederlandse verloskundige cliënten begeleidt net over de grens in
België. Hierbij was een probleem opgetreden dat de Belgische ambulance aangaf alleen te
vervoeren naar hun eigen ziekenhuis. Op de vraag of er de Nederlandse ambulance wel
eens hulp biedt over de grens in België antwoordde de ambulanceverpleegkundige dat de
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zij dit vrijwel altijd doen omdat de Belgische ambulances niet in de buurt van de grens
gevestigd zijn en de bezetting in Nederland gewoon veel hoger is. Hierin spreken de
geïnterviewde huisarts en deze ambulanceverpleegkundige elkaar tegen.
Formeel overleg
Een geïnterviewde huisarts vertelde dat zij wel eens waarneemt in een huisartspraktijk
waar één keer per maand structureel overleg is met verloskundigen, hier worden dan
onder andere richtlijnen besproken. Zij geeft hierbij aan dat in gezondheidscentra eerder
overleg is tussen huisarts en verloskundigen dan in een vrijgevestigde praktijk omdat dit
toch makkelijker georganiseerd is. Een van de andere geïnterviewde huisartsen geeft aan
dat met name bij gecompliceerde casuïstiek, bijvoorbeeld bij sociale problematiek, het
soms een gemiste kans is wanneer de verloskundige niet met hen overlegt. Van de verloskundigen zegt één dat zij wel afspraken hebben met de verloskundige kring en met de
artsen uit de regio door middel van een VSV (verloskundig samenwerking verband).
Maar zij geeft ook aan dat er verder vrijwel geen formeel overleg plaats vindt tussen de
verschillende disciplines, evenals de andere geïnterviewden.
Scholing
Uit de verschillende interviews komt meermaal naar voren dat de geïnterviewden nu niet
of niet veel aan gezamenlijke scholing binnen de verloskundige spoedzorgketen doen.
Echter zijn de meeste wel van mening dat dit heel leerzaam zou zijn en dat ze het ook
leuk zouden vinden. Eén van de verloskundigen geeft aan dat zij wel eens een keer deel
heeft genomen aan een cursus voor acute verloskunde, maar dat zoiets altijd op eigen
initiatief gebeurt, en één van de ambulanceverpleegkundigen geeft aan dat er wel mogelijkheid is tot het volgen van verloskundige scholing maar dat je daar ook zelf voor moet
kiezen. Verder komt uit de interviews naar voren dat er weinig tot geen scholing georganiseerd is waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Tot slot geeft één van de
ambulanceverpleegkundigen aan dat het nuttig zou zijn als verloskundigen, bijvoorbeeld
door middel van interdisciplinaire scholing, beter op de hoogte zouden zijn van de
ambulanceprotocollen en hun werkwijze. Hierdoor zou de samenwerking mogelijk
soepeler verlopen.

3.10

Beschouwing
In dit hoofdstuk is vooral geprobeerd inzicht te geven in hoe verschillende zorgverleners
uit de verloskundige spoedzorgketen de samenwerking bij verloskundige spoedzorg
ervaren. Het algemene beeld wat hieruit opgemaakt kan worden is dat men het in grote
lijnen met elkaar eens is. Hierbij is ook vooral te zien dat veel van de beschreven
knelpunten ketengebonden zijn en dat deze niet slechts individueel ervaren worden.
Verder is het niet de bedoeling geweest de gegevens te kwantificeren maar zijn de
resultaten uit de interviews ook juist gebruikt als basis om in het kwantitatieve deel van
het onderzoek op voort te borduren, zoals in de methode beschreven. (Boeije, 2005)
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4 Resultaten uit vragenlijstonderzoek

4.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten uit de schriftelijke vragenlijsten die zijn ingevuld
door de verschillende ketenpartners in de verloskundige spoedzorg keten. De resultaten
zijn afkomstig uit vier verschillende vragenlijsten, een vragenlijst voor de eerstelijns
verloskundigen, een vragenlijst voor de afdelingen verloskunde in een ziekenhuis, een
vragenlijst voor de ambulancediensten en een vragenlijst voor de huisartsenposten.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de vragenlijst voor de huisartsenposten minder
uitgebreid was dan de vragenlijsten voor de andere ketenpartners.
In de vragenlijsten zijn naast gesloten vragen ook enkele open vragen gesteld, waaronder
een vraag naar ervaringen met incidenten. Deze beschreven incidenten zijn gebruikt om
andere resultaten te illustreren.

4.2

Achtergrondkenmerken respondenten
In deze paragraaf worden de achtergrondkenmerken van deze verschillende respondenten
weergegeven. Allereerst zijn in tabel 4.1 algemene kenmerken weergegeven. Vervolgens
wordt een aantal kenmerken per ketenpartner genoemd.

Tabel 4.1: Achtergrond kenmerken respondenten
Eerstelijns
verloskundigen

Afdelingen verloskunde
ziekenhuizen

Ambulancediensten

Huisartsen
(HAP)

53

30

18

7

2%
98%

20%
77%

78%
22%

67%
33%

39

46

46

62

32%
19%
21%
8%
21%

17%
34%
28%
7%
14%

12%
18%
35%
18%
18%

17%
17%
67%

N
Sekse
Man
Vrouw
Gem. leeftijd in jaren
Aantal jaar werkervaring
0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21 jaar of langer

Van één van de respondenten van de afdelingen verloskunde is onbekend wat zijn of haar
geslacht is, hierdoor komt het totale percentage niet tot 100%. Wat betreft het aantal jaar
werkervaring zijn er grote verschillen tussen de groepen respondenten. De vragenlijst
voor verloskundigen is voor het grootste gedeelte (32%) ingevuld door verloskundigen
met nul tot vijf jaar werkervaring, de vragenlijst voor de afdelingen verloskunde in de
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ziekenhuis is vooral (34%) ingevuld door medewerkers met zes tot tien jaar werkervaring
en de vragenlijst voor ambulancediensten is met name (35%) ingevuld door ambulanceverpleegkundigen met elf tot vijftien jaar werkervaring.
Verder valt op dat alleen relatief oudere huisartsen de vragenlijst voor huisartsen op de
huisartsenpost hebben ingevuld.
In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de respons, onderverdeeld naar traumaregio.
Uit elke regio is minimaal van twee verschillende ketenpartners een vragenlijst retour
ontvangen. Alleen in regio 6 ontbreekt een respons vanuit de eerste lijn en in regio 10
ontbreekt een respons van de ambulancedienst. Verder is de hoge respons van de eerste
lijn uit regio 7 opvallend. In regio 8 zijn bij de ambulancedienst twee vragenlijsten extra
retour gekomen dan dat er verstuurd waren. De reden hiervoor is dat één van de ambulancediensten de vragenlijst heeft laten invullen door drie afzonderlijke ambulanceposten.

Tabel 4.2: Respons verdeeld naar traumaregio
Trauma
Regio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totaal

Ziekenhuizen
aange- respons
schreven
n
n

Eerste lijn*
aange- respons
schreven
n
n

Ambulancediensten
aangerespons
schreven
n
n

Totaal
aangerespons
schreven
n
n

4
4
5
4
4
3
4
4
4
4
4

4
1
3
3
3
2
3
2
4
2
3

11
6
14
8
12
5
12
12
12
9
10

6
3
6
6
7
0
11
7
7
3
4

2
2
4
3
2
1
2
3
2
2
2

2
1
2
2
1
1
2
4
1
0
2

17
12
23
15
18
9
18
18
18
14
17

12
5
11
11
11
3
16
13
12
5
9

44

30

111

60

25

18

181

108

* Hierin zijn 1e lijnsverloskundigen en huisartsen op de huisartsenpost samen genomen.

In tabel 4.3 wordt weergegeven in wat voor soort praktijk de ondervraagde verloskundigen werkzaam zijn, wat het aantal ingeschreven cliënten per maand is en wat het gemiddeld aantal thuisgestarte bevallingen is per maand in hun praktijk. Tevens zijn cijfers
uit de registratie verloskundigen 2009 toegevoegd, dit betreft de verdeling van het aantal
verloskundigenpraktijken naar praktijkvorm, op 1 januari 2009. (Hingstman, 2009) Zo is
te zien dat de verdeling naar soort praktijk onder de respondenten globaal overeenkomt
met de landelijke verdeling. In de respons van dit onderzoek ligt het aantal solopraktijken
iets lager en het aantal groepspraktijken iets hoger. De gemiddelde grootte van een
groepspraktijk in dit onderzoek bedraagt vier verloskundigen en de grootste groepspraktijken in dit onderzoek bestaan uit zeven verloskundigen.
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Tabel 4.3: Gegevens over de verloskundigen praktijken naar praktijkvorm

Solopraktijk
Duopraktijk
Groepspraktijk#

Verloskundigen*

Gem. aantal
inschrijvingen
p.mnd

Aantal thuis
gestarte bevallingen p.mnd

Verdeling naar
praktijkvorm
onder de
respondenten

Landelijke verdeling
verloskundigenpraktijken naar
praktijkvorm

5
12
36

13,4
18,7
33,6

7,4
9,9
22,4

9,4%
22,6%
67,9%

15,9%
21,7%
62,4%

* Eén verloskundige per praktijk heeft de schriftelijke vragenlijst ingevuld.
#
De gemiddelde praktijkgrootte bedraagt vier verloskundigen per praktijk.

Tabel 4.4 laat zien wat de verdeling is van de respondenten van de afdelingen verloskunde, weergegeven naar soort ziekenhuis en functie. Twee van de respondenten die de
vragenlijst voor de afdelingen verloskunde hebben ingevuld hebben hun functie niet
aangegeven. In de tabel 4.4 is te zien dat er maar één vragenlijst uit een academisch
ziekenhuis retour is gekomen, er zijn in Nederland acht academische ziekenhuizen.

Tabel 4.4: Verdeling respondenten ziekenhuizen (afdelingen verloskunde)
Algemeen
ziekenhuis

Top klinisch
ziekenhuis

Academisch
ziekenhuis

Totaal

5
6
2
4
1

5
2
0
3
1

1
0
0
0
0

11
8
2
7
2

18

11

1

30

Gynaecoloog
Klinisch verloskundige
Obstetrie&Gynaecologie verpleegkundige
Anders
Onbekend
Totaal

De vragenlijst voor de ambulancediensten is ingevuld door 17 ambulanceverpleegkundigen, twee respondenten gaven hierbij aan ook een andere functie binnen de ambulancedienst te hebben, van één respondent is onbekend wat haar functie is binnen de ambulancedienst.
De vragenlijst voor de huisartsen op de huisartsenpost is in totaal door zeven huisartsen
ingevuld waarvan drie huisartsen enkel werkzaam zijn op de huisartsenpost, de andere
vier huisartsen zijn tevens werkzaam in een huisartspraktijk. Van nog eens vijf benaderde
huisartsen is als reactie gekregen dat zij de vragenlijst niet konden of wilden invullen met
als reden dat zij zeer weinig met verloskundige spoedzorg te maken hebben of hebben
gehad. Het gemiddeld aantal diensten per maand op de huisartsenpost, gemeten over de
12 voorafgaande maanden voor het invullen van de vragenlijst, van deze huisartsen is vier
diensten (SD 2,5).
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4.3

Hoe vaak komt een spoedverwijzing voor en hoe vaak wordt hiervoor een
ambulance ingeschakeld?
In deze paragraaf worden de frequenties beschreven van het aantal spoedverwijzingen
waarbij een beroep wordt gedaan op de verschillende ketenpartners. De gegeven cijfers
zijn verkregen aan de hand van de vragenlijsten en niet verkregen door metingen.. Wel is
de respondenten gevraagd, indien mogelijk, de gegevens over te nemen uit hun praktijkregistratie.
In de tabel 4.5 is aangegeven hoe vaak zorgverleners het afgelopen jaar volgens eigen
zeggen binnen hun praktijk of op hun afdeling te maken hebben gehad met een spoedverwijzing durante partu (nadat de bevalling gestart is). Aan de ambulanceverpleegkundigen is gevraagd hoe vaak zij zelf te maken hebben gehad met een spoedverwijzing
vanuit de eerste lijn naar het ziekenhuis, dus gezien vanuit hun persoonlijke ervaring. Aan
de anderen is gevraagd hoe vaak het in hun praktijk of op de afdeling is voorgekomen.

Tabel 4.5: Aantal spoedverwijzingen durante partu, naar eigen inschatting van de ondervraagde zorgverleners
Eerstelijns
verloskundigen
n
%

Afdelingen verloskunde ziekenhuizen
n
%

Ambulancediensten
n
%

Huisartsen
(HAP)
n

%

Meerdere malen per week
Wekelijks
Meerdere malen per maand
Maandelijks
Jaarlijks

1
5
15
11
19

2
10
29
22
37

11
7
3
2
2

44
28
12
8
8

2
0
7
6
3

11
39
33
17

0
0
2
1
2

40
20
40

Totaal

51

100

25

100

18

100

5

100

De vragenlijst voor de huisartsenposten is in totaal door zeven huisartsen ingevuld, maar
informatie over hoe vaak zwangeren vanuit de HAP doorverwezen zijn naar het ziekenhuis is maar door vijf respondenten ingevuld.
Bij de gegeven cijfers over het aantal spoeddoorverwijzingen op de afdelingen verloskunde moet rekening gehouden worden dat in Nederland ongeveer 100 ziekenhuizen en
500 verloskundigen praktijken zijn. Hieruit kan opgemaakt worden dat elke afdeling
verloskunde vanuit gemiddeld vijf verloskundige praktijken patiënten doorverwezen kan
krijgen.
Ambulance spoedritten, frequenties uit de registratie van de ambulancediensten
Om beter zicht te krijgen op de frequentie waarmee de ambulancediensten betrokken zijn
bij verloskundige spoedzorg is elk van de aangeschreven diensten gevraagd om cijfers
aan te leveren over het totaal aantal spoedritten en het aantal verloskundige spoedritten in
de voorgaande twaalf maanden. Dit formulier is toegevoegd in bijlage 3. Vijftien
ambulancediensten hebben daaraan gehoor gegeven en van 13 van de ambulancediensten,
verspreid over negen traumaregio’s, is berekend wat het percentage verloskundige
spoedritten is geweest ten opzichte van het totaal aantal spoedritten. Voor de ambulance-
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ritten met een A1 urgentie geldt dat 0,88% hiervan verloskundige spoedritten betreft. Van
de ritten met een A2 urgentie zijn 1,18% verloskundig. Dit wil zeggen dat van alle
ambulance spoedritten 0,98% verloskundige spoedritten zijn, zie tabel 4.6. Dit zijn
ongeveer 10 verloskundige spoedritten per dag (A1- en A2-urgentie) bij 13 ambulancediensten gezamenlijk. Voor een specificatie van het aantal spoedritten per ambulancedienst zie tabel B4.1 in bijlage 4.

Tabel 4.6: Totaal aantal (verloskundige) ambulance spoedritten verkregen uit de ondervraagde ambulancediensten (n=13)
Totaal ambulance
spoedritten
n

n

Verloskundige
spoedritten
%

A1-urgentie
A2-urgentie

246.929
130.809

2.168
1.547

0,88
1,18

Totaal

377.738

3.715

0,98

Het grootste deel van de verloskundigen (87% ) geeft aan hooguit een aantal keer per jaar
een ambulance op te moeten roepen voor een spoedsituatie bij een cliënt thuis. Hierbij
wordt een gemiddelde van 5,5 keer per jaar (SD 0,6) aangegeven. De overige 13% van de
verloskundigen heeft maandelijks of vaker een ambulance op moeten roepen. Daarnaast
geeft 75% van de verloskundigen aan in geval van spoed wel eens de cliënt in haar eigen
auto naar het ziekenhuis te vervoeren met tevens een gemiddelde van 5,5 keer per jaar
(SD 1,54). Beide situaties komen dus ongeveer even vaak voor.

4.4

Het contact tussen de meldkamer en andere hulpverleners in de keten
In deze paragraaf worden de resultaten uit de vragenlijsten die betrekking hebben op het
contact met de meldkamer besproken. Er is voor gekozen om als eerste met deze ketenpartner in deze paragraaf te beginnen aangezien het moment waarop de verloskundige er
voor kiest de meldkamer te bellen voor een ambulance, er gesproken kan worden van een
verloskundige spoedsituatie waarbij het ketenproces in gang gezet wordt.
Telefonisch contact, het doorgeven van de melding.
Van de ondervraagde verloskundigen geeft 85% aan hooguit een aantal keer per jaar naar
de meldkamer te bellen in een spoedsituatie met een gemiddelde van 5,4 keer per jaar
(SD 0,57). Dit gemiddelde komt overeen met het aantal keer dat verloskundigen zeggen
een ambulance op te moeten roepen. (Zie paragraaf 4.3) Voor 81% bellen verloskundigen zelf naar de meldkamer de overige 19% zegt ook wel eens iemand anders naar de
meldkamer te laten bellen in een spoedsituatie, zoals de kraamverzorgster, de partner of
een stagiair. De redenen die verloskundigen hiervoor geven is in 50% van de gevallen een
reanimatie, de overige redenen die genoemd zijn lopen uiteen maar komen er allemaal op
neer dat de verloskundige op dat moment geen handen vrij heeft om zelf naar de meldkamer te bellen vanwege de zorg voor de cliënt en/of de pasgeborene. Huisartsen geven
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aan ook wel eens een collega huisarts of de doktersassistent naar de meldkamer te laten
bellen.
Van de verloskundigen zegt 94% een rechtstreeks telefoonnummer te hebben waarmee ze
de meldkamer kunnen bereiken. Alle zeven ondervraagde huisartsen geven eveneens aan
over een direct nummer te beschikken. Dit betreft een telefoonnummer voor “hulpverleners in nood” zo als één van de geïnterviewde meldkamercentralisten eerder aan gaf.
Ruim driekwart (79%) van de verloskundigen geeft aan dat de telefoon bij de meldkamer
altijd binnen 60 seconden beantwoord wordt. Drie van de zeven ondervraagde huisartsen
geeft aan dat dit niet altijd het geval is.
Op één na alle verloskundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen geven aan dat
er geen verschil is in telefonisch contact met de meldkamer tussen kantooruren en avondnacht- weekenduren.
Tijdsindicatie
Zoals figuur 4.1 laat zien geven meldkamercentralisten volgens verloskundigen, huisartsen en ziekenhuismedewerkers niet altijd aan hoe lang de ambulance er over doet
voordat hij bij de verloskundige cliënt arriveert. In tegenstelling tot verloskundigen en
ziekenhuismedewerkers geven huisartsen aan dat ze dit meestal wel te horen te krijgen
van de meldkamercentralist. Ook lijkt het aan ziekenhuismedewerkers niet altijd te
worden meegedeeld hoe lang het gaat duren voordat de ambulance met de cliënt arriveert.
Alle zeven huisartsen, 93% van de verloskundigen en 97% van de ziekenhuismedewerkers vinden het echter nuttig om te weten hoe lang de ambulance er over doet voordat
hij arriveert op het huisadres, dan wel in het ziekenhuis.

Figuur 4.1: Wordt er een tijdsindicatie gegeven over hoe lang het gaat duren voordat de
ambulance in het ziekenhuis aankomt?
50

Verloskundigen

45
40

Huisartsen

35

Afdelingen
verloskunde

30
% 25
20
15
10
5
0
Nooit

Soms

Meestal

Altijd

Triage
Van de verloskundigen geeft 75% aan dat wanneer zij de meldkamer bellen de meldkamercentralist in principe uitgaat van de urgentie die de verloskundige aangeeft. Dit
houdt in dat wanneer de verloskundige aangeeft dat het om een A1 urgentie spoedrit gaat,
de meldkamercentralist niet op basis van de verkregen informatie besluit om hier alsnog
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een A2 urgentie rit van te maken. De overige 21% van de verloskundigen geeft aan dat dit
soms wel gebeurt en de laatste 4% zegt dat dit meestal wel gebeurt.
In geval van een slecht kind èn medische spoed bij de moeder postpartum vraagt 44% van
de verloskundigen wel eens om twee ambulances. Overigens zegt 38% van de verloskundigen nooit om een tweede ambulance te vragen. Wanneer de meldkamer een tweede
ambulance stuurt lijken de ambulanceverpleegkundigen hier altijd van op de hoogte te
zijn.
Op de vraag of verloskundigen wel eens om een couveuse vragen aan de meldkamercentralist antwoord 50% ‘nee’, 31% vraagt wel eens om een couveuse in geval van een
slecht kind en 17% zegt dit wel eens te doen in geval van een prematuur. Ongeveer vier
op de vijf ambulanceverpleegkundigen geven aan dat er altijd wel een ambulance met
couveuse beschikbaar is als hier om gevraagd wordt maar dat het dan wel langer kan
duren voordat deze op het huisadres gearriveerd is, zie tabel 4.7.

Tabel 4.7: Ambulance spoedrit met couveuse (Ambulanceverpleegkundigen)
Is er altijd een
couveuse gereed
indien hier om
gevraagd wordt?
Nee
Ja

n

%

Kan het langer duren
voordat een ambulance
met couveuse ter plaatste
is?
n
%

3
14

18
82

2
15

12
88

Indien een ambulance met
couveuse gevraagd is wordt
er dan alvast een andere
ambulance vooruit gestuurd?
n
%
7
7

50
50

Door de ambulanceverpleegkundigen wordt als reden dat het langer kan duren voordat
een ambulance met couveuse ter plaatse is unaniem genoemd dat de couveuse meestal
maar op één post in de regio beschikbaar is en deze eerst nog opgehaald dient te worden.
Samenwerkingsafspraken en knelpunten
In de vragenlijst zijn vragen gesteld over samenwerkingsafspraken met de meldkamer.
Als eerste is gevraagd of er afspraken zijn tussen de verloskundigen en de meldkamer
over welke informatie de verloskundigen aan de meldkamer moeten geven en in welke
volgorde. Alle verloskundigen gaven aan dat hier geen afspraken over gemaakt zijn. Eén
van de respondenten maakte hierbij wel de opmerking dat deze binnenkort gemaakt
zullen gaan worden. Van de ondervraagde huisartsen gaven daarentegen vier van de
zeven aan dat er tussen hen en de meldkamer wel afspraken bestaan over welke informatie zij moeten geven en in welke volgorde. Deze vier huisartsen geven ook aan dat de
afspraken schriftelijk vastgelegd zijn. Andersom bij de vraag of er afspraken zijn tussen
de meldkamer en de afdelingen verloskunde over welke informatie de meldkamer aan hen
moeten geven, en in welke volgorde, geven alle ondervraagde ziekenhuismedewerkers
aan dat hier geen afspraken over bestaan.
Wat betreft afspraken over het telefonisch contact tussen ambulanceverpleegkundigen en
de meldkamer over welke informatie er over de patiënt en zijn/haar toestand gegeven
moet worden geeft 50% van de ambulanceverpleegkundigen aan dat deze afspraken er
wel zijn en 50% dat deze er niet zijn. Van deze 50% gaf 78% aan dat deze afspraken ook
schriftelijk zijn vastgelegd, zie tabel 4.8.
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Tabel 4.8: Afspraken omtrent het telefonisch contact met de meldkamer

Verloskundigen
Nee
Ja
Huisartsen
Nee
Ja
Ziekenhuismedewerkers
Nee
Ja
Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja

Zijn er afspraken over
welke informatie overgedragen moet
worden?
n
%

Zijn deze
afspraken
schriftelijk
vastgelegd?

Zijn duidelijke
(schriftelijke)
afspraken wenselijk?

n

%

n

%

53
0

100
0

-

-

22
27

45
55

3
4

43
57

4

100

2
1

67
33

30
0

100
0

-

-

12
18

40
60

9
9

50
50

2
7

22
78

5
4

56
44

Als de respondenten aan hadden gegeven dat er geen afspraken bestaan maar dit wel
wenselijk vinden konden zij in een open vraag beschrijven hoe deze afspraken eruit
zouden moeten zien. Hieruit blijkt dat verloskundigen vergelijkbare antwoorden geven,
zoals dat er behoefte lijkt te bestaan aan een duidelijk(e) en beknopt(e) protocol/richtlijn
op papier. Hierin moet dan worden vastgelegd welke gegevens minimaal verstrekt
moeten worden en in welke volgorde, waarmee beoogt wordt discussie tijdens een spoedsituatie te voorkomen doordat men weet wat er van elkaar verwacht wordt. Medewerkers
van de afdeling verloskunde willen van de meldkamer vooral informatie ontvangen over
de duur en de aard van het transport. Ambulanceverpleegkundigen lijken vooral behoefte
te hebben aan informatie over de gezondheidstoestand en de achtergrond van de cliënt.
Ook is gevraagd of de ketenpartners het gevoel hebben voldoende inzicht te hebben in de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de meldkamer. In tabel 4.9 is te zien dat eerstelijns verloskundigen, huisartsen en ziekenhuismedewerkers overwegend aangeven het
gevoel te hebben onvoldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden
van de meldkamer. Dit echter in tegenstelling met de ambulanceverpleegkundigen.

Tabel 4.9: Hebben ketenpartners het gevoel voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de meldkamer?

Nee
Ja
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Eerstelijns
verloskundigen
n
%

n

%

n

%

29
24

6
1

86
14

21
7

70
23

55
45

Huisartsen

Ziekenhuismedewerkers

Ambulanceverpleegkundigen
n
%
3
15

17
83
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Van alle ketenpartners geeft hooguit een op de vijf aan knelpunten te ervaren in de
samenwerking met de meldkamer. Onder de huisartsen worden geen ervaren knelpunten
in de samenwerking met de meldkamer aangegeven. De knelpunten die door de verloskundigen worden genoemd zijn verschillend van aard, zoals discussie tussen de verloskundige en de meldkamercentralist bij het doen van de melding. De meldkamer wil soms
erg veel informatie hebben, misverstand over het adres, soms onduidelijke gesprekken
en/of de meldkamercentralist is niet altijd bekend met verloskundige termen/diagnoses.
Door ambulanceverpleegkundigen worden knelpunten genoemd als, moeilijk vindbaar
adres door onduidelijke gegevensverstrekking, geen telefoonnummer beschikbaar van de
betreffende verloskundige en een soms onduidelijke melding door paniek bij de verloskundige.
Waardering van de meldkamer
De meldkamer wordt door alle ketenpartners gemiddeld met een ruim voldoende beoordeeld, de meldkamer krijgt het gemiddelde cijfer van 7,8 (op een schaal van 0 tot 10).
Zowel de eerstelijns verloskundigen als de huisartsen waarderen de meldkamer met een
gemiddeld cijfer van 8,1. De waardering die de medewerkers van de afdelingen verloskunde geven ligt iets lager met een gemiddeld cijfer van 7,3. Er is slecht door twee
respondenten (een eerstelijns verloskundige en een gynaecoloog) een onvoldoende
toegekend aan de meldkamer, zij waarderen de meldkamer met een vijf. Dit betrof twee
verschillende traumaregio’s.

4.5

Vervoer naar het ziekenhuis
In deze paragraaf worden verschillende aspecten beschreven die van toepassing zijn op
het vervoer naar het ziekenhuis bij een verloskundige spoedsituatie. Als eerste zullen de
factoren die van belang zijn voor de keuze van het vervoer besproken worden. Vervolgens worden verschillende andere aspecten met betrekking tot het vervoer beschreven,
zoals onder andere de tijdsduur. Tot slot zal er apart aandacht gegeven worden aan
tilassistentie en problemen die zich hier bij voordoen.
Factoren die van belang zijn voor de keuze van vervoer
In de vragenlijst voor verloskundigen zijn enkele vragen gesteld die betrekking hebben op
het doorverwijzen naar het ziekenhuis en de keuze voor de wijze van vervoer. Er kunnen
verschillende redenen zijn om een zwangere of barende met spoed naar het ziekenhuis te
verwijzen, uiteraard tellen medische indicaties hierbij het zwaarst. Echter is hier juist op
zoek gegaan naar andere redenen die van doorslaggevend belang kunnen zijn omdat ze de
medische urgentie verhogen.
Voor verloskundigen zijn urgentie-verhogende redenen om een cliënt met spoed naar het
ziekenhuis te verwijzen met name redenen die een directe samenhang hebben met de
zwangerschap zoals amenorroeduur (59%), baringsduur (40%) en pariteit (26%) (de
respondenten konden meerdere antwoorden geven). Met amenorroeduur wordt de duur
van de zwangerschap bedoeld en met pariteit wordt bedoeld of het een eerste of volgende
bevalling betreft. Maar ook de rijtijd naar het ziekenhuis (38%) en de spitsdrukte op de
weg (30%) zijn urgentie-verhogende redenen om een cliënt met spoed naar het ziekenhuis
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te laten gaan. Het tijdstip (avond-nacht-weekend) (8%) en drukte in de praktijk (0%)
spelen nauwelijks tot geen rol voor de verloskundigen in hun beslissing om de cliënt met
spoed te verwijzen.
Wat betreft factoren die een rol spelen bij de keuze om de cliënt nog met eigen vervoer
naar het ziekenhuis te laten gaan zijn de meest genoemde factoren, naast de factoren die
een directe samenhang hebben met de zwangerschap, met name de rijtijd naar het ziekenhuis (51%), verkeersdrukte op de weg tijdens de spits (36%) en de stressbestendigheid
van de cliënt (en partner) (42%). Bij de keuze om de cliënt mee te nemen in de eigen auto
van de verloskundige is te zien dat de rijtijd naar het ziekenhuis (21%) en verkeersdrukte
tijdens de spits (11%) een veel minder belangrijk rol spelen. De stressbestendigheid van
de cliënt (en partner) (34%) is wel een belangrijke factor. Een andere factor die hierbij
opvallend hoger scoort dan de andere mogelijke factoren is wanneer de ambulance er
langer over doet dan verwacht (25%). Bij de vragen over deze urgentie-verhogende
factoren in de keuze om een cliënt met spoed naar het ziekenhuis te laten gaan konden
verloskundigen maximaal drie antwoorden aanvinken. Alle mogelijke urgentieverhogende factoren waaruit gekozen kon worden zijn weergegeven in tabel 4.10.
Aan ambulanceverpleegkundigen is gevraagd of zij vinden dat verloskundigen in sommige gevallen eerder zouden moeten bellen voor een ambulance. Hierop heeft 56% van
de ambulanceverpleegkundigen met ‘ja’ op geantwoord. Situaties die hierbij meerdere
malen door hen genoemd worden zijn onder andere een fluxus post partum (bloeding na
de bevalling) met name wanneer dit op een voor de ambulance lastig te bereiken locatie
is, wanneer de placenta niet binnen een half uur geboren wordt en een niet vorderende
partus of een verslechtering van de cortonen. Ambulanceverpleegkundigen geven aan
regelmatig het idee te hebben dat er thuis te lang geprobeerd wordt de bevalling te laten
slagen.
Vervoer naar en aankomst in het ziekenhuis
De respondenten van de afdelingen verloskunde in de ziekenhuizen geven aan dat het gemiddeld 29:00 min (SD 2,03) duurt voordat de ambulance is gearriveerd en de cliënt op
de afdeling is. Ambulancediensten geven aan dat de gemiddelde rijtijd vanaf het binnen
komen van de melding tot aankomst op het huisadres 11:12 min bedraagt (SD 0,76)
waarbij niemand een rijtijd van langer dan 15:00 min aangeeft. Er is ook gevraagd in het
geval deze norm niet gehaald kan worden, welke factoren hierbij dan een rol spelen.
Ambulanceverpleegkundigen gaven als drie belangrijkste oorzaken: afstand van vertrekplaats tot locatie (61%), verkeersdrukte op de weg (50%) en een moeilijk vindbaar
adres (33%). Bij deze vraag konden maximaal twee antwoorden gegeven worden. Er is
ook aan de huisartsen en de verloskundigen gevraagd hoeveel minuten het duurt voordat
de ambulance arriveert, deze gegevens staan in tabel 4.11. Ambulanceverpleegkundigen
geven aan dat de rijtijd van het huisadres naar het ziekenhuis gemiddeld 12:20 min (SD
1,17) bedraagt hierbij hebben twee respondenten een gemiddelde rijtijd van 20:00min
aangegeven.
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Tabel 4.11: Gemiddeld aantal minuten voordat de ambulance bij een spoedsituatie ter
plaatse is en het gemiddeld aantal minuten van het huisadres tot het
ziekenhuis
Melding naar huisadres
minuten
m
(95% BI)
Huisartsen
Verloskundigen (eerstelijns)
Ambulanceverpleegkundigen

12,5
12,8
11,1

(9,6-15,4)
(11,5-14,2)
(9,5-12,8)

Huisadres naar ziekenhuis
minuten
m
(95% BI)
11,9
12,3

(10,7-13,2)
(9,8-14,8)

Van de respondenten die de vragenlijst voor de afdeling verloskunde hebben ingevuld
zegt 68% dat het geen verschil maakt in de opvang van de cliënt of deze met de
ambulance binnen wordt gebracht of door de verloskundige. De overige 32% zegt dat
hierin wel verschillen te zien zijn, zo is een belangrijk verschil dat, wanneer een cliënt
met de ambulance binnen gebracht wordt, zo geeft 17% aan, de cliënt dan al een infuus
heeft. Ook worden enkele zaken genoemd zoals verschil in urgentie, zo zeggen twee van
de respondenten dat cliënten die met de ambulance binnen gebracht worden meestal een
heftigere casus betreft. Deze voorbeelden zijn verkregen uit het open deel van de betreffende vraag uit de vragenlijst.
In de keuze van de verloskundige om met de cliënt mee te gaan in de ambulance zijn de
twee belangrijkste factoren die een rol spelen de kans op een bevalling in de ambulance
(74%) en een verzoek van het ambulancepersoneel (60%). Overigens zegt 9% van de
verloskundigen nooit mee te gaan in de ambulance. Van de ambulanceverpleegkundigen
zegt 83% wel eens de verloskundige mee te vragen in de ambulance (gemiddeld gaan ze
net iets minder dan één keer per jaar mee). Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen
zijn de baringsduur (47%) en de rijtijd/afstand naar het ziekenhuis (53%), bij deze vraag
waren ook meerdere antwoorden mogelijk.
Hiernaast is aan de ambulanceverpleegkundigen gevraagd wie de verantwoordelijkheid
heeft voor de patiënt indien de verloskundige mee gaat in de ambulance. Maar één
ambulanceverpleegkundige heeft geantwoord dat hij vindt dat hij de verantwoordelijkheid
heeft, 40% zegt dat de verloskundige de verantwoordelijkheid heeft en 53% geeft aan dat
dit anders is zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke verantwoordelijkheid of ieder op zijn
eigen deskundigheidsgebied.
Van de ondervraagde verloskundigen geeft 83% aan zelf ook altijd naar het ziekenhuis te
rijden wanneer de cliënt met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd wordt. Daarbij
zeggen 54% van de verloskundigen dat de belangrijkste reden hiervoor is het begeleiden
van of betrokkenheid bij de cliënt en 14% van de verloskundigen geven aan dat het
verzorgen van een goede overdracht een belangrijke reden is om ook naar het ziekenhuis
te gaan. Ook bijna 8 op de 10 ondervraagde ziekenhuismedewerkers (79%) van de
afdeling verloskunde geven aan dat de verloskundige meestal of altijd mee komt naar het
ziekenhuis. Hieraan toegevoegd geeft 67% van de medewerkers van de afdeling verloskunde aan dat wanneer de verloskundige mee komt naar het ziekenhuis zij soms eerder op
de afdeling is dan de cliënt die door de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht.
Ambulanceverpleegkundigen hebben aangegeven dat de eerstelijns verloskundigen
meestal (67%) of altijd (28%) zelf ook naar het ziekenhuis rijden.
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Het blijkt dat bij 77% van de ondervraagde afdelingen verloskunde de cliënt altijd direct
naar de verloskamers wordt gebracht en niet naar de spoedeisende hulp. De overige 23%
geeft aan dat cliënt dus ook wel eens op de spoedeisende hulp wordt opgevangen.
Redenen die hiervoor gegeven zijn, zijn onduidelijke informatie bij de melding, als de
patiënt zelf 112 heeft gebeld of wanneer de patiënt zeer instabiel is en/of verwacht wordt
dat er een operatie nodig is.
Tilassistentie
Uit de interviews was eerder al naar voren gekomen dat wanneer er tilassistentie ingeschakeld moet worden dit tot problemen kan leiden. Tilassistentie is nodig wanneer de
cliënt niet meer zelf naar beneden kan lopen en het ambulancepersoneel niet de mogelijkheid heeft mevrouw naar beneden te tillen. In de vragenlijsten zijn dan ook verschillende vragen specifiek gericht op tilassistentie gesteld.
Van de eerstelijns verloskundigen heeft net iets meer dan de helft (53%) wel eens meegemaakt dat tilassistentie nodig was. Bij de ambulanceverpleegkundige is dit 89%.
In de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst heeft 26%
van de verloskundige respondenten dit één keer meegemaakt en 9% twee keer, wat neerkomt op een gemiddelde van net iets minder dan één keer per jaar. Ambulanceverpleegkundigen maken dit ruim anderhalf keer per jaar mee. Aan de medewerkers van de
afdelingen verloskunde is ook gevraagd hoe vaak zij in de in de afgelopen 12 maanden
voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst hebben meegemaakt dat er tilassistentie
ingeschakeld moest worden voordat een patiënt naar het ziekenhuis gebracht werd. Hierbij is een gemiddelde van ruim twee keer per jaar (SD 0,67) genoemd. Aan hen is tevens
gevraagd of zij wel eens hebben meegemaakt dat het daardoor langer duurde voordat de
patiënt in ziekenhuis arriveerde, waarop 79% bevestigend geantwoord heeft.
Van de eerstelijns verloskundigen geeft 30% aan dat de vertraging die de tilassistentie
opleverde een groot probleem was en van de ambulanceverpleegkundigen gaf 36% dit
aan. Overigens geeft 37% van de verloskundigen en 21% van de ambulanceverpleegkundigen aan dat de tilassistentie niet voor problemen heeft gezorgd.
Ook is gevraagd aan de eerstelijns verloskundigen en aan de ambulanceverpleegkundigen
indien er tilassistentie nodig was of dit dan nog geregeld moest worden na het arriveren
van de ambulance. Verloskundigen hebben aangeven dat dit meestal (22%) of altijd
(56%) nog geregeld moest worden, slecht 15% zegt dat dit altijd al direct geregeld wordt.
Van de ambulanceverpleegkundigen zegt 44% dat dit meestal nog geregeld dient te
worden en 6% zegt dat dit altijd al geregeld is. Op de vraag of het van te voren aan de
meldkamer aangegeven wordt dat de cliënt zich niet op de begane grond bevindt antwoord ruim de helft van de verloskundigen (52%) en driekwart van de ambulanceverpleegkundige (73%) dat dit niet gebeurt.
Slechts 13% van de verloskundigen geeft aan (meerdere antwoorden mogelijk) indien er
sprake is van medische urgentie dat de locatie van de bevalling, zoals een bevalling op de
eerste verdieping of hoger, een rol speelt bij de keuze om een cliënt met spoed naar het
ziekenhuis te laten gaan en 9% van de verloskundigen geef aan (meerdere antwoorden
mogelijk) dat deze factor een rol speelt bij de keuze om een ambulance in te schakelen.
Tot slot is ook aan de eerstelijns verloskundigen gevraagd of zij binnen hun praktijk
specifieke beleidsafspraken hebben omtrent wanneer een vrouw nog thuis mag bevallen
op een bovenverdieping en of zij voorafgaand aan de bevalling een huisbezoek doen.
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Beleidsafspraken zijn hierover wel gemaakt, geeft 75% aan, maar een huisbezoek gebeurt
slechts door 4% van de verloskundigen die de vragenlijst hebben ingevuld. Voorbeelden
van veel genoemde beleidsafspraken zijn; niet boven de 100 kg op de bovenverdieping
bevallen en niet boven bevallen indien de bovenverdieping alleen toegankelijk is via een
wenteltrap.

4.6

Samenwerking tussen het ambulancepersoneel en andere zorgverleners in de
keten
In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd over de samenwerking tussen het
ambulancepersoneel en de andere zorgverleners in de keten. Aan elke groep zorgverleners zijn in de vragenlijst vragen voorgelegd over de samenwerking met het ambulancepersoneel. Eerst is er kort iets beschreven over samenwerkingsafspraken en de verschillen
tussen kantooruren en avond-nacht-weekend uren. Vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op de overdracht en de taakverdeling en tot slot komt aan de orde hoe het
ambulancepersoneel gewaardeerd wordt.
Samenwerkingsafspraken
Ongeveer vier op de vijf zorgverleners, dus zowel verloskundigen, huisartsen als ziekenhuismedewerkers, geven aan dat er geen werkafspraken zijn tussen hen en de ambulancedienst. Negen verloskundigen (18%) geven aan dat zij wel afspraken hebben met de
ambulancedienst. Enkele voorbeelden die meerdere malen genoemd zijn, zijn afspraken
over niet op een bovenverdieping bevallen bij een gewicht van >100kg (of bij een sterk
verhoogd BMI) en/of bij een wenteltrap. Door de ondervraagde medewerkers op de
afdeling verloskunde en de huisartsen zijn uiteenlopende (niet zeer concrete) voorbeelden
gegeven betreft aanwezige werkafspraken. Slechts één op de drie ambulanceverpleegkundigen geeft aan dat er werkafspraken bestaan tussen hen en verloskundigen.
Zowel alle medewerkers op de afdelingen verloskunde als alle eerstelijns verloskundigen
geven aan dat er geen verschillen zijn in de samenwerking met het ambulancepersoneel
tussen kantooruren of avond-nacht-weekend uren. Andersom geeft ook het ambulancepersoneel aan dat er voor hen geen verschillen zijn in de samenwerking met de eerstelijns
verloskundigen tussen kantooruren of avond-nacht-weekend uren.
Overdracht
Van de verloskundigen geeft het grootste gedeelte aan dat de overdracht aan de ambulanceverpleegkundige meestal (81%) of altijd (15%) vloeiend verloopt. Dit wordt door de
ambulanceverpleegkundigen bevestigd, van hen geeft 94% aan dat zij de overdracht van
de verloskundige meestal vloeiend vinden verlopen. Bij de afdelingen verloskunde vindt
72% van de ziekenhuismedewerkers dat de overdracht meestal en ruim een kwart (28%)
dat de overdracht van de ambulanceverpleegkundige aan de afdeling altijd soepel
verloopt. Ambulanceverpleegkundigen geven aan dat zij de overdracht aan de medewerkers op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis meestal (94%) goed vinden
verlopen. Tot slot geven ook alle huisartsen aan dat zij de overdracht aan de ambulanceverpleegkundige soepel vinden verlopen.
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Wat betreft afspraken over welke informatie overgedragen moet worden tijdens de overdracht geeft het grootste gedeelte van de zorgverleners ( 83%) aan dat deze er niet zijn.
Bijna de helft (47%) van deze respondenten vindt echter (schriftelijke) afspraken over de
overdracht wel wenselijk. Het meest genoemd hierbij zijn afspraken over welke informatie en in welke volgorde verstrekt dient te worden. Slechts ongeveer één op de zeven
respondenten geeft aan dat er al schriftelijke afspraken bestaan omtrent de overdracht, zie
tabel 4.12.

Tabel 4.12: Afspraken omtrent overdracht tussen de ambulanceverpleegkundigen en
andere zorgverleners uit de keten
Zijn er afspraken over
welke informatie overgedragen moet worden?
n
%

Zijn deze
afspraken schriftelijk vastgelegd?
n
%

Zijn duidelijke
(schriftelijke)
afspraken wenselijk?
n
%

48
5

91
9

3
2

60
40

22
24

48
52

3
4

43
57

0
4

0
100

1
2

33
67

Ziekenhuismedewerkers
Nee
Ja

28
1

97
4

2
0

100
0

14
14

50
50

Ambulanceverpleegkundigen
(overdracht tussen verloskundige
en ambulanceverpleegkundige)
Nee
Ja

14
4

78
22

1
3

25
75

9
5

64
36

Ambulanceverpleegkundigen
(overdracht tussen ambulanceverpleegkundige en ziekenhuismedewerkers op de afdelingen
verloskunde)
Nee
Ja

10
8

56
44

2
6

25
75

8
2

80
20

Verloskundigen
Nee
Ja
Huisartsen
Nee
Ja

Eén van de responderende huisartsen heeft bevestigend geantwoord op de vraag of er met
betrekking tot de overdracht weleens knelpunten ervaren worden. Net iets minder dan de
helft van alle verloskundigen (45%) heeft bevestigend geantwoord op de vraag of de verloskundige een zwangerschapskaart (een soort lijst met alle aan de zwangerschap gerelateerde controles) mee geeft aan de ambulanceverpleegkundige in het geval van een
spoedsituatie. Bijna driekwart van de ambulanceverpleegkundigen heeft aangegeven deze
zwangerschapskaart meestal mee te krijgen van de verloskundige en twee op de vijf
ziekenhuismedewerkers zeggen dat de verloskundige meestal deze kaart aan het ambulancepersoneel mee geeft, zie figuur 5.2.
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Taakverdeling
Aan eerstelijns verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen is gevraagd of zij de taakverdeling naar wens vinden verlopen en of dit anders is wanneer moeder en kind beide
medische hulp nodig hebben. Verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen lijken
hierover niet veel van mening te verschillen. Eerstelijns verloskundigen geven aan dat de
taakverdeling meestal (65%) duidelijk en naar wens verloopt, 19 % van de verloskundigen geeft aan dat dit altijd het geval is en 15% geeft aan dat dit soms zo is. Voor de
ambulanceverpleegkundigen geldt dat 83% van hen meestal tevreden is over de taakverdeling, 6% altijd en 11% soms.
In het geval dat moeder en kind beide medische zorg nodig hebben is de groep eerstelijns
verloskundigen die de taakverdeling altijd duidelijk en naar wens vinden verlopen iets
kleiner met 12% ten opzichte van andere situaties. Bij de ambulanceverpleegkundigen is
deze groep gelijk in het geval dat moeder en kind beide medische zorg nodig hebben
maar bij hen is de groep die dit soms duidelijk en naar wens vinden verlopen dubbel zo
groot met 22%. Tot slot geven alle ondervraagde huisartsen aan dat zij de taakverdeling
tussen hen en het ambulancepersoneel meestal duidelijk en naar wens vinden verlopen.

Figuur 4.2: Het meegeven van een zwangerschapskaart naar het ziekenhuis
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Vier op de vijf van de ambulanceverpleegkundigen (83%) vinden dat de verloskundige de
patiënt medisch gezien meestal goed voorbereidt om met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Toch antwoordt 67% ‘ja’ op de vraag of er dingen zijn die de
verloskundige anders zou kunnen doen in de voorbereiding op de aankomst van de
ambulance. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn, infuus prikken en er voor
zorgen dat de cliënt al beneden is of zelf naar beneden kan. Vier van de vijf ambulanceverpleegkundigen vinden overigens dat de verloskundige meestal wel een goed anticiperend beleid voert in geval van een spoedsituatie.
In tabel 4.13 is te zien dat ruim de helft (59%) van de eerstelijns verloskundigen zegt voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ambulancepersoneel. Bij de huisartsen is dit zelfs 100%. Bij ziekenhuismedewerkers wordt echter
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door iets minder dan de helft (45%) aangegeven genoeg inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ambulancepersoneel.

Tabel 4.13: Hebben ketenpartners het gevoel voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ambulancepersoneel?
Eerstelijns
verloskundigen
Nee
Ja

n
22
31

Huisartsen
%
42
59

n
0
7

%
0
100

Ziekenhuismede
werkers
n
%
16
55
13
45

Waardering van het ambulancepersoneel
De samenwerking met het ambulancepersoneel wordt door alle andere ketenpartners met
een (ruim) voldoende beoordeeld. Het ambulancepersoneel krijgt het gemiddelde cijfer
van 8,0. De verloskundigen zaten hierbij precies op het gemiddelde met hun beoordeling
van 8,0, de ziekenhuismedewerkers zaten hier net iets onder met een 7,7 en de huisartsen
gaven met een 8,3 een beoordeling net iets boven het gemiddelde. Geen van alle respondenten heeft de samenwerking met het ambulancepersoneel met een onvoldoende beoordeeld.

4.7

Samenwerking tussen het ziekenhuis (afdelingen verloskunde) en andere
zorgverleners in de keten
In deze paragraaf worden de resultaten omtrent de samenwerking tussen de verschillende
ketenpartners en de afdelingen verloskunde in het ziekenhuis beschreven. Als eerste
worden er frequenties gegeven van hoe vaak er telefonisch contact wordt opgenomen met
de afdelingen verloskunde in het geval dat er een verloskundige spoedsituatie in de eerste
lijn plaats vindt. Vervolgens zullen andere aspecten rondom het telefonisch contact en de
verdere samenwerking gegeven worden.
Frequenties en het telefonisch contact
In tabel 4.14 is te zien hoe vaak zorgverleners uit de keten zeggen, in de afgelopen 12
maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst, contact te hebben opgenomen
met het ziekenhuis in geval van een verloskundige spoedsituatie. Eerstelijns verloskundigen doen dit het meest, 39% van hen belt meerdere malen per maand naar het
ziekenhuis in geval van verloskundige spoed, 22% maandelijks en 26% jaarlijks met een
gemiddelde van 9,5 keer per jaar (SD 1,86). Andere zorgverleners bellen relatief minder
vaak naar het ziekenhuis in geval van verloskundige spoed. Van het ambulancepersoneel
belt 94% jaarlijks naar het ziekenhuis met een gemiddelde van slecht 2,4 keer per jaar
(SD 0,52). Tot slot hebben vijf huisartsen deze vraag beantwoord. Hiervan zegt één
huisarts meerdere malen per maand naar het ziekenhuis te bellen in geval van verloskundige spoed en vier huisartsen zeggen dit jaarlijks te doen met een gemiddelde van 2,7
keer per jaar. Deze cijfers zijn niet gebaseerd op metingen maar gebaseerd op de vragen
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uit de vragenlijst waarbij de zorgverleners naar eigen inzicht aan konden geven hoe vaak
zij naar het ziekenhuis bellen.

Tabel 4.14: Het aantal keer dat een zorgverlener uit de keten contact heeft moeten opnemen met de afdeling verloskunde, naar eigen inschatting van de zorgverleners
Eerstelijns verloskundigen
n
%
Meerdere malen per week
2
Wekelijks
5
Meerdere malen per maand 20
Maandelijks
11
Jaarlijks
13
Totaal

51

Ambulancediensten
n
%

Huisartsen (HAP)
n
%

4
10
39
22
26

1
16

6
94

1
4

20
80

100

17

100

5

100

Tevens is aan de zorgverleners gevraagd wie de telefoon beantwoordt indien zij naar het
ziekenhuis bellen in verband met een verloskundige spoedsituatie in de eerste lijn.
Respondenten hadden hierbij de keuze uit meerdere antwoordmogelijkheden en vaak is
meer dan één antwoord aangekruist. De eerstelijns verloskundigen gaven aan meestal de
dienstdoende gynaecoloog (44%) of de klinisch verloskundige (36%) aan de telefoon te
krijgen. Verder is door de eerstelijns verloskundigen aangegeven in 25% van de gevallen
dat zij de arts-assistent aan de telefoon krijgen. Vier van de zeven huisartsen op de
huisartsenpost geven aan meestal de arts-assistent aan de telefoon te krijgen (57%) en
voor 43% de dienstdoende gynaecoloog. Er is door één huisarts genoemd dat hij een
klinisch verloskundige aan de telefoon krijgt. Zeven van de achttien keer geeft het
ambulancepersoneel aan dat dit door de meldkamer geregeld wordt en van de situatie
afhankelijk is. Het geven van dit antwoord was mogelijk doordat de respondenten konden
kiezen voor ‘anders, namelijk’ met ruimte voor open invulling. Alle andere zes antwoordmogelijkheden zijn door de ambulanceverpleegkundigen, zonder uitzondering, niet meer
dan in totaal drie of vier keer aangekruist.
Afspraken over het telefonisch contact tussen de afdelingen verloskunde en de andere
zorgverleners in de keten en afspraken over met wie er in het ziekenhuis contact opgenomen dient te worden, zijn over het algemeen duidelijk. Ruim negen op de tien
verloskundigen (93%) geeft aan dat er afspraken zijn met het ziekenhuis over met wie zij
contact moet opnemen en wie hen te woord moet staan. Ruim de helft van de verloskundigen (57%) geeft aan dat deze afspraken ook schriftelijk zijn vastgelegd. Opvallend is
dat alle ziekenhuismedewerkers zeggen dat er afspraken zijn over met wie de eerstelijns
contact op dient te nemen en wie haar dus te woord moet staan. Echter geeft maar net iets
meer dan de helft (57%) van de ziekenhuismedewerkers aan dat deze afspraken daadwerkelijk ook schriftelijk zijn vastgelegd. Dit laatste getal komt overeen met wat de
eerstelijns verloskundigen aangeven. Van de huisartsen en de ambulanceverpleegkundigen geven beide slecht één op de vijf aan dat er afspraken gemaakt zijn over het
telefonisch contact met het ziekenhuis. Maar zo als eerder al duidelijk werd hebben zij
wel minder frequent telefonisch contact met het ziekenhuis in geval een verloskundige
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spoedsituatie dan de eerstelijns verloskundigen. Zie voor het overzicht van deze
resultaten tabel 4.15.

Tabel 4.15: Afspraken omtrent het telefonisch contact met het ziekenhuis
Zijn er afspraken
over wie de telefoon
beantwoordt?
n
%

Zijn deze afspraken
schriftelijk vastgelegd?
n
%

Zijn duidelijke
(schriftelijke)
afspraken wenselijk?
n
%

4
49

8
92

20
26

44
57

3
4

43
57

6
1

86
14

1
-

100
-

4
2

67
33

Ambulanceverpleegkundigen
Nee
16
Ja
2

89
11

2
-

100
-

9
7

56
44

0
100

10
17

33
57

-

-

Verloskundigen
Nee
Ja
Huisartsen
Nee
Ja

Ziekenhuismedewerkers *
Nee
Ja
*

0
30

Aan de medewerkers op de afdelingen verloskunde is omtrent het telefonische contact enkel gevraagd of er
afspraken zijn tussen hen en de eerstelijns verloskundigen, en niet tussen hen en de andere zorgverleners
uit de keten.

Naast de hiervoor beschreven aspecten rondom het telefonisch contact met het ziekenhuis
is er ook gevraagd of hierin verschillen te zien zijn tussen kantooruren en avond-nachtweekend uren. Vier op de vijf verloskundigen (83%) gaven aan hier geen verschil in te
ervaren. Bij de huisartsen zeggen drie op de vijf geen verschil te ervaren en bij de
ambulanceverpleegkundigen zeggen ook ongeveer vier op de vijf ondervraagden (78%)
geen verschil te ervaren. De ziekenhuismedewerkers bevestigen dit beeld, ruim driekwart
van de ondervraagden (77%) zegt dat er geen verschillen zijn tussen kantooruren en
avond-nacht-weekenduren in het telefonisch contact met hen.
Tot slot is gevraagd of er knelpunten ervaren worden met betrekking tot het telefonisch
contact met de afdelingen verloskunde. Driekwart (76%) van de eerstelijns verloskundigen zegt hierin geen knelpunten te ervaren. De overige verloskundigen die aangeven wel
knelpunten te ervaren geven voornamelijk problemen aan die betrekking hebben op het
doorverbinden met de afdeling verloskunde, of dat zij lang moeten wachten voordat ze de
juiste persoon aan de telefoon te spreken krijgen. Van de huisartsen geven zes van de
zeven aan geen knelpunten te ervaren. Van de ambulanceverpleegkundigen geeft ook
bijna driekwart (72%) aan geen knelpunten te ervaren in het telefonisch contact met de
afdelingen verloskunde. Door de ambulanceverpleegkundigen die wel knelpunten ervaren
wordt onder andere genoemd dat dit meestal via de meldkamer verloopt, zoals eerder ook
al duidelijk werd. Echter geven sommige ambulanceverpleegkundigen hierbij aan dat het
in een aantal gevallen beter zou zijn als zij direct contact zouden hebben met het ziekenhuis zodat zij eventueel ook nog aanvullend verloskundig advies in kunnen winnen. Aan
medewerkers op de afdelingen verloskunde is gevraagd of zij knelpunten ervaren in het
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telefonisch contact met de verloskundigen. Op deze vraag heeft een ruime meerderheid
(87%) ontkennend geantwoord. Ervaren knelpunten die door de overige 13% genoemd
zijn, betreffen onder andere dat zij geen 06-nummer van de betreffende of dienstdoende
verloskundige tot hun beschikking hebben.
Overdracht en besluitvorming
Naast het telefonisch contact met het ziekenhuis geeft bijna de helft (48%) van de eerstelijns verloskundigen aan hiernaast ook nog een mondelinge overdracht te geven (bij aankomst in het ziekenhuis). Ook 50% van de ambulanceverpleegkundigen zegt dit te doen,
waarbij opgemerkt moet worden dat de ambulanceverpleegkundigen bij het overbrengen
van een cliënt uit de eerste lijn uiteraard zelf altijd fysiek op de afdeling verloskunde
aanwezig zijn, terwijl dit niet voor de eerstelijns verloskundigen altijd als een vanzelfsprekendheid geldt. Alle huisartsen geven aan het telefonisch contact aan te vullen met
een schriftelijke overdracht welke zij aan het ambulancepersoneel meegegeven. Bij de
verloskundige bedraagt dit 20%.
Bijna alle verloskundigen (94%) geven meestal of altijd de conditie van de moeder en het
kind door aan het ziekenhuis en 76% van de verloskundigen geeft hierbij ook aan of de
gynaecoloog opgeroepen moet worden indien hij niet aanwezig is. Ziekenhuismedewerkers bevestigen dit, 93% geeft aan dat meestal of altijd de conditie van moeder en
kind doorgegeven wordt en 56% geeft ook aan dat de eerstelijns verloskundige met hen
bespreekt of de gynaecoloog opgeroepen dient te worden. Alle huisartsen geven ook aan
meestal of altijd de conditie van de moeder en het kind door te geven aan het ziekenhuis
en zes van de zeven huisartsen geeft hierbij aan of de gynaecoloog opgeroepen moet
worden.
Negen op de tien ziekenhuismedewerkers geven aan dat zij graag op de hoogte zouden
willen worden gesteld als de ambulance met de cliënt naar het ziekenhuis vertrekt.
Slechts 39% van het ambulancepersoneel zegt dit in de meeste gevallen ook daadwerkelijk te doen. Hiernaast belt 23% van de verloskundigen meestal of altijd naar het
ziekenhuis als de ambulance vertrokken is. In het geval dat de situatie van de cliënt
onderweg dusdanig verslechtert dat een operatie nodig lijkt geeft 89% van het
ambulancepersoneel aan onderweg contact op te nemen met het ziekenhuis, 94% geeft
ook aan het ziekenhuis door als er een gynaecoloog opgeroepen dient te worden.
Overdracht vanuit het ziekenhuis terug naar huis
Aan de medewerkers van de afdeling verloskunde zijn een aantal vragen voorgelegd over
de overdracht vanuit het ziekenhuis terug naar de verloskundige. Als eerste is gevraagd
binnen hoeveel tijd zij de verloskundige inlichten wanneer de patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis gaat. De helft van de ziekenhuismedewerkers zegt dit binnen 6 tot 12 uur te
doen, 19% doet dit binnen 1 tot 2 uur, verder zegt 27% dit af te laten hangen van de
situatie of bijvoorbeeld aan de patiënt over te laten. Bij de vraag op welke wijze deze
overdracht plaats vindt antwoord 87% van de ziekenhuismedewerkers telefonisch, 50%
schriftelijk en slechts 7% via de e-mail. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden
mogelijk. Alle ziekenhuismedewerkers vinden dat deze overdracht meestal of altijd goed
verloopt.
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Logistiek
Alle ambulanceverpleegkundigen geven aan dat het meestal of altijd wel duidelijk is waar
zij de patiënt naar toe moeten brengen wanneer zij bij het ziekenhuis aankomen. Verder
geeft 89% aan dat verloskundige patiënten via de ingang van de spoedeisende hulp het
ziekenhuis binnen worden gebracht en dat hier geen andere ingang voor is.
Interklinische samenwerking
Eén op de vijf (21%) ziekenhuismedewerkers zegt dat er nooit interklinisch transport
plaats vind in het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn, 76% soms en één ziekenhuis
antwoord hierop vaak, dit betrof een academisch ziekenhuis. Op de vraag of er dan een
specialist mee gaat in de ambulance antwoorden drie op de vijf ziekenhuismedewerkers
bevestigend. Over het algemeen zijn hier verder geen ervaren knelpunten over te noemen.
Ook ambulanceverpleegkundigen geven aan dat het vrijwel altijd duidelijk is welke
specialist er eventueel mee gaat in de ambulance, hoewel vermeld moet worden dat deze
vraag vaak niet ingevuld is (13 van de 18).

4.8

Samenwerking tussen de eerstelijns verloskundigen onderling en met andere
zorgverleners in de keten
In voorgaande paragrafen is duidelijk naar voren gekomen dat de eerstelijns verloskundige de centrale zorgverlener is in de verloskundige spoedzorg keten. In deze
paragraaf komt de samenwerking binnen de verloskundige beroepsgroep aan de orde.
Samenwerking binnen de verloskundige beroepsgroep
Meer dan de helft (61%) van de eerstelijns verloskundigen zeggen dat er geen afspraken
zijn binnen hun praktijk over hoe de samenwerking met andere zorgverleners uit de
verloskundige spoedzorg keten dient te verlopen. Echter, net iets meer dan de helft (53%)
van hen zou wel graag afspraken willen over deze samenwerking. Met collega praktijken
bestaan iets meer afspraken 45% ten opzichte van 39% binnen de verloskundigenpraktijken met andere zorgverleners. Daarentegen ligt het percentage dat afspraken zou willen
hebben lager met 29%, zie tabel 4.16.

Tabel 4.16: Afspraken vanuit de eigen verloskundige praktijk over de samenwerking met
andere zorgverleners uit de keten en met collega praktijken in geval van
verloskundige spoed.
Zijn er
afspraken?
n
%

Zijn deze afspraken
schriftelijk vastgelegd?
n
%

Zijn duidelijke (schriftelijke) afspraken wenselijk?
n
%

Binnen de eigen verloskundige
praktijk met andere disciplines
Nee
Ja

31
20

61
39

11
9

55
45

15
17

47
53

Met collega praktijken
Nee
Ja

29
24

55
45

12
12

50
50

20
8

71
29
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Op de vraag wat voor afspraken verloskundigen dan eventueel zouden willen werden
zaken genoemd als een duidelijk intercollegiaal telefoonnummer met name met de
huisarts. Ook werd er genoemd dat er meer behoefte is aan terugkoppeling/feedback.
Over hoe afspraken eruit zouden moeten zien met collega praktijken zijn geen concrete
wensen aangegeven.
Verder is aan de afdelingen verloskunde gevraagd wanneer een patiënt bij de gynaecoloog onder controle is, of er dan bij een verloskundige spoedsituatie thuis ook sprake is
van samenwerking met de eerstelijns verloskundige. Hierop heeft 58,6% van de ziekenhuismedewerkers bevestigend geantwoord. Andersom vanuit het oogpunt van de verloskundige kunnen we hier geen resultaat van weergeven.
Waardering van de eerstelijns verloskundige
Bijna driekwart (72%) van de ambulanceverpleegkundigen vindt dat zij voldoende inzicht
hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eerstelijns verloskundige, deze
vraag is alleen aan hen gesteld en niet aan de andere zorgverleners in de keten. Ook is
alleen aan de ambulanceverpleegkundigen gevraagd hoe zij de samenwerking met de
verloskundige waarderen. Zij krijgen van hen een gemiddeld cijfer van 7,2 waarbij twee
keer met een vijf een onvoldoende is toegekend.

4.9

Samenwerking tussen de huisarts op de huisartsenpost en andere zorgverleners in de keten
Opvallend in de samenwerking tussen de huisarts op de huisartsenpost (HAP) en eerstelijns verloskundigen is dat 85% van de verloskundigen aangeeft geen afspraken met hen
te hebben. Wel zouden drie op de vijf verloskundigen afspraken met hen willen hebben
over de samenwerking wanneer het verloskundige patiënten betreft. Van de ambulanceverpleegkundigen zegt maar één dat er afspraken tussen hen en de huisarts bestaan, en
één op de zes ambulanceverpleegkundige geeft aan schriftelijke afspraken met de huisartsenpost wel wenselijk te vinden. Ook 72% van de ziekenhuismedewerkers zeggen dat
er geen afspraken zijn tussen de afdelingen verloskunde en de HAP, maar meer dan de
helft (63%) zou het ook niet wenselijk vinden om afspraken te hebben, zie tabel 4.17.
Aan de huisartsen is gevraagd of zij een verloskundige patiënt die zich op de HAP meldt
terug verwijzen naar de eerstlijnsverloskundige. Vier van de zeven huisartsen zegt dit
soms te doen en drie van de zeven zegt dit meestal te doen. Van de eerstlijnsverloskundigen zegt ongeveer de helft (49%) dat de huisarts meestal wel de cliënt terug verwijst naar
hen en 41% zegt dat dit soms gebeurt.
Overleg tussen de huisarts en andere zorgverleners uit de keten
Twee op de vijf verloskundigen geven aan dat zij niet altijd de huisarts op de HAP aan de
telefoon kunnen krijgen indien zij hier om vragen. Alle ondervraagde huisartsen spreken
dit tegen en zeggen dat dit altijd mogelijk is. Aan de huisartsen is ook gevraagd of zij het
wenselijk zouden vinden de mogelijkheid te hebben altijd een dienstdoende verloskundige eenvoudig te kunnen bereiken, alle huisartsen hebben hier ‘ja’ op geantwoord,
deze vraag is twee keer niet beantwoord.
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Wat betreft de verloskundige contsultgegevens (inclusief controles) vindt het merendeel
van de huisartsen, zes van de zeven, het maar soms wenselijk om over recente gegevens
te kunnen beschikken.

Tabel 4.17: Afspraken met de huisarts op de huisartsenpost (HAP) over verloskundige
patiënten
Zijn er afspraken over
samenwerking met de
huisarts op de HAP?
n
%

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd?
n
%

Zijn duidelijke
(schriftelijke)
afspraken wenselijk?
n
%

45
8

85
15

3
5

38
63

18
26

41
59

4
3

57
43

1
2

33
67

3
1

75
25

Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja

17
1

94
6

1

100

12
3

80
20

Ziekenhuismedewerkers
Nee
Ja

21
8

72
28

7
1

88
13

12
7

63
37

Verloskundigen
Nee
Ja
Huisartsen *
Nee
Ja

*

Hier betreft het enkel de samenwerking tussen huisartsen op de huisartsenpost en de eerstelijns verloskundigen.

Tot slot vinden alle huisartsen wel dat er meestal of altijd voldoende samenwerking is
tussen hen en de eerstelijns verloskundige. Daarbij geven zes van de zeven huisartsen aan
voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eerstelijns
verloskundige.

4.10

Evaluatie, beleid en protocollen
Formeel overleg
Spoedzorg en de samenwerking met anderen binnen de keten komt (66%) aan de orde
binnen het verloskundig kringoverleg en 72% van de verloskundigen geeft aan dat dit ook
binnen een eventueel multidisciplinair overleg aan de orde komt. In tabel 4.18 is te zien
of er formeel overleg plaats vindt tussen de verschillende zorgverleners in de verloskundige spoedzorgketen. Hierbij is gevraagd of de betreffende zorgverlener zelf of één
van hun collega’s (formeel) overleg heeft met de verschillende ketenpartners. Bij de
eerstelijns verloskundigen is te zien dat 75% aangeeft dat er helemaal geen overleg is met
de huisarts op de HAP, ook geeft 48% aan dat er geen overleg plaatst vindt met de
ambulancedienst, 71% geeft aan dat er geen overleg is met de meldkamer. Daarentegen is
er wel structureel overleg met het ziekenhuis aldus 65% van de eerstelijns verloskundige
respondenten. Huisartsen hebben voornamelijk structureel overleg met de ambulancedienst en de meldkamer maar niet met de eerstelijns verloskundigen of de afdeling verlos-
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kunde. Medewerkers op de afdeling verloskunde geven aan vooral (93%) structureel
formeel overleg te voeren met de eerstelijns verloskundigen en niet tot nauwelijks met de
andere ketenpartners. Uit de gegevens van de ambulancedienst blijkt dat zij het minste
formeel overleg voeren met de verschillende ketenpartners. Indien er wel overleg tussen
hen en de andere ketenpartners plaatsvindt is dit veelal informeel dan wel op eigen
verzoek.

Tabel 4.18: Formeel overleg tussen de verschillende ketenpartners

Volgens:

Met: Eerstelijns
verloskundigen
n
%

Huisartsen
op de HAP

Afdelingen
verloskunde

Ambulancedienst

Meldkamer

n

%

n

%

n

%

n %

-

39
5
4
2
1
1

75
10
8
4
2
2

2
1
1
6
8
33

4
2
2
12
16
65

25
6
7
5
4
5

48
12
13
10
8
10

37 71
5 10
7 14
0 0
0 0
3 6

0
4
0
1
0
2

0
57
0
14
0
29

-

-

0
4
1
0
1
0

0
67
17
0
17
0

0
0
0
0
4
3

0
0
0
0
57
43

1 14
0 0
0 0
0 0
3 43
3 43

Afdelingen verloskunde
Nee, helemaal niet
Nee, alleen informeel
Ja, maar alleen op eigen verzoek
Ja, soms
Ja, regelmatig
Ja structureel

0
1
0
0
1
27

0
3
0
0
3
93

18
6
1
2
0
2

62
21
3
7
0
7

-

-

22
6
1
0
0
0

76
21
3
0
0
0

27 93
0 0
1 3
0 0
0 0
1 3

Ambulancedienst
Nee, helemaal niet
Nee, alleen informeel
Ja, maar alleen op eigen verzoek
Ja, soms
Ja, regelmatig
Ja structureel

9
4
1
3
0
0

52
24
6
18
0
0

3
7
2
0
4
2

17
39
11
0
22
11

9
5
3
1
0
0

50
28
17
6
0
0

-

-

Eerstelijns verloskundigen
Nee, helemaal niet
Nee, alleen informeel
Ja, maar alleen op eigen verzoek
Ja, soms
Ja, regelmatig
Ja structureel

-

Huisartsen op de HAP
Nee, helemaal niet
Nee, alleen informeel
Ja, maar alleen op eigen verzoek
Ja, soms
Ja, regelmatig
Ja structureel

4
3
1
4
3
3

22
17
6
22
17
17

Alle verschillende disciplines denken dat meer formele contactmomenten met de verschillende ketenpartners een bijdrage zal leveren aan een eventuele verbetering van de
organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten, variërend van 72% bij de ambulancediensten tot 89% bij de eerstelijns verloskundigen.
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Evaluatie
Figuur 4.3 geeft weer hoe vaak het volgens de verschillende ketenpartners gebeurt dat er
in geval van een spoedzorg incident een evaluatie plaats vindt met de betrokkenen. Hierin
is te zien dat er door de ambulancediensten ten opzichte van de andere ketenpartners
minder geëvalueerd wordt en door de ziekenhuismedewerkers juist meer.

Figuur 4.3: Evaluatie met de betrokkenen in geval van een spoedzorg incident.
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Er is ook aan de verschillende ketenpartners gevraagd op wiens initiatief een evaluatie
georganiseerd wordt indien dit gebeurt. Het grootste gedeelte van de zorgverleners geeft
aan dat dit op initiatief van hen zelf gebeurt, behalve de medewerkers in het ziekenhuis,
waarbij eerstelijns verloskundigen met 67% het meest zelf initiatief nemen. Verder hebben de meeste zorgverleners de optie ‘anders, namelijk’ aangegeven waarbij zij in het
open gedeelte aangaven dat dit vaak in samenspraak gebeurt met de verschillende
betrokkenen.
Scholing
Eerstelijns verloskundigen, medewerkers van de afdeling verloskunde en ambulancediensten geven overwegend aan dat er scholing met andere disciplines in de spoedzorgketen plaats vindt. Alle zeven huisartsen zeggen echter niet deel te nemen aan interdisciplinaire scholing op het gebied van acute verloskunde, zie tabel 4.19.

Tabel 4.19: Deelname aan interdisciplinaire scholing

Nee
Ja

Eerstelijns
verloskundigen
n
%

Huisartsen
n

%

23
30

7

100

43
57
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Ziekenhuis
medewerkers
n
%

Ambulancediensten
n
%

9
21

5
13

30
70

28
72
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Hiernaast is ook aan alle ketenpartners gevraagd wie er bij deze scholingen betrokken
zijn. Deze vraag is alleen niet beantwoord door de huisartsen aangezien zij aangeven niet
deel te nemen aan interdisciplinaire scholing. Bij de vraag welke ketenpartners deel
nemen aan de scholing waren meerdere antwoorden mogelijk, naast de eigen discipline
gaven eerstelijns verloskundigen aan vooral scholing te hebben met gynaecologen en
ambulancepersoneel. Ziekenhuismedewerkers noemden met name verpleegkundigen
werkzaam op de afdeling verloskunde, eerstelijns verloskundigen en klinisch verloskundigen. Ambulancepersoneel zei met name scholing te hebben met meldkamercentralisten en eerstelijns verloskundigen.
Van de eerstelijns verloskundigen heeft 69% wel eens (samen met andere ketenpartners)
een cursus acute verloskunde gevolgd, van de ziekenhuismedewerkers is dat 41% en van
de ambulanceverpleegkundigen 44%.
Vrijwel alle respondenten, één ambulanceverpleegkundige uitgezonderd, vinden deze
interdisciplinaire scholingen een zinvolle bijdrage om de organisatie van spoedzorg in de
verloskundige keten te verbeteren.
Beleid en protocollen
Figuur 4.4 laat zien of zorgverleners vinden dat zij voldoende inzicht hebben in elkaars
mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van verloskundige spoedzorg. Hierin is
vooral te zien dat huisartsen en ambulanceverpleegkundigen vinden matig tot voldoende
inzicht te hebben in de (on)mogelijkheden van de ketenpartners. In het bijzonder vinden
de meeste ziekenhuismedewerkers dat zij hierin goed of voldoende inzicht hebben.
Aan de huisartsen werkzaam op de HAP is specifiek gevraagd of zij het gevoel hebben
over voldoende verloskundige kennis te beschikken om een zwangere patiënt op de HAP
juist te kunnen adviseren/behandelen. Van de zeven huisartsen geeft één huisarts aan hier
matig over te beschikken, drie voldoende en twee zeggen goed over deze kennis te beschikken.
Er is gevraagd naar de bekendheid van de ambulanceprotocollen uit het LPA7 (Landelijk
Protocol Ambulancedienst) onder de eerstelijns verloskundigen en de huisartsen. Van de
verloskundigen zegt 30% hier bekend mee te zijn, bij de huisartsen zijn vijf van de zeven
hier mee bekend. Ambulanceverpleegkundigen hebben het idee dat verloskundigen niet
bekend zijn met deze LPA7 protocollen aldus 82%. Op de vraag of zij zelf altijd het
‘Gynaecologie en obstetrie protocol’ uit het LPA7 volgen antwoord 56% ‘ja’ de andere
44% zegt ook wel eens af te gaan op eigen ervaring of anders te handelen op grond van
het contact met de verloskundige.
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Figuur 4.4: Mate van inzicht in elkaars (on)mogelijkheden naar mening van de zorgverleners
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Van eerstelijns verloskundigen en de medewerkers werkzaam op de afdeling verloskunde
in de ziekenhuizen is ruim de meerderheid niet bekend met het ROAZ (Regionaal
Overleg Acute Zorg), bij de eerstelijns verloskundigen is dit 70% en bij de ziekenhuismedewerkers is dit 79%. Hieraan toegevoegd is gevraagd of er afspraken vanuit de
ROAZ aan de verloskundige praktijk of de afdeling verloskunde bekend zijn gemaakt. Op
deze vraag hebben slechts twee eerstelijns verloskundigen bevestigend geantwoord, en
twee respondenten van de afdelingen verloskunde, dit waren beiden gynaecologen.
Grensregio’s
Van de responderende verloskundigen zijn er twee werkzaam in een grensregio met
Duitsland en twee werkzaam in een grensregio met België. Van de ambulanceverpleegkundigen hebben twee aangegeven werkzaam te zijn in een grensgebied met Duitsland.
Van de verloskundigen die aangaven in een grensregio werkzaam te zijn heeft maar één
verloskundige ook daadwerkelijk te maken gehad met een buitenlandse ketenpartner,
waarbij zij aangaf dat dit minder dan één keer per jaar plaats vindt en dat hier geen
afspraken over bestaan. Wel zou zij graag een afspraak willen met de ambulancedienst
over de mogelijkheid een ambulance op te kunnen roepen vanuit Duitsland binnen een
bepaalde straal met de Nederlandse ambulancepost. Van de twee ambulanceverpleegkundigen die werkzaam zijn in een grensregio (met Duitsland) zegt één van de twee wel
eens, minder dan één keer per jaar, te maken hebben gehad met een Duitse ketenpartner
waarmee geen afspraken zijn over de samenwerking. Deze ambulanceverpleegkundigen
zou daarbij ook geen (schriftelijke)afspraken willen met de Duitse ketenpartners.
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4.11

Regioverschillen en beschouwing
Met het beschrijven van de resultaten uit het vragenlijstonderzoek is geprobeerd een zo
compleet mogelijk beeld te geven van hoe vaak er beroep wordt gedaan op ketenzorg bij
verloskundige spoed en wat hierbij de knelpunten zijn. Tevens is geprobeerd in kaart te
brengen in hoeverre er afspraken bestaan tussen de ketenpartners en waar er eventueel
lacunes zijn. De rol en de taken van elke zorgverleners zijn daarbij beschreven en er is
beoogd inzicht te geven in de afbakening van de rol van elke zorgverlener binnen de
keten. Bij het beschrijven van de resultaten zijn door het hele hoofdstuk alle resultaten
van de verschillende ketenpartners naast elkaar gelegd om te zien in hoeverre er overeenkomsten waren of waar men juist niet op één lijn zit.
Regioverschillen
Naast de resultaten zoals deze in dit hoofdstuk beschreven staan zijn de resultaten voor
elke regio ook apart geanalyseerd in zogenoemde “regiorapportages”. Dit is gedaan om
de bevindingen van de verschillende traumaregio’s ten opzichte van de landelijke resultaten aan hen terug te rapporteren. In bijlage 6 is een leeg sjabloon te vinden aan de hand
waarvan de regiorapportages zijn opgesteld.
Om een beeld te geven van de regionale verschillen is er voor gekozen de traumaregio’s
te verdelen in drie gebieden, Midden-West waar de grote steden onder vallen, NoordOost waar meer de landelijke gebieden onder vallen en Zuid waar Brabant en Limburg
onder vallen. In Midden-West en het Zuiden geven verloskundigen aan dat
spoedverwijzingen vaker maandelijks dan jaarlijks voorkomen, in de regio Noord-Oost
geven verloskundigen vaker aan dat spoedverwijzingen een aantal keer per jaar voorkomen. Door de kleine aantallen per regio is het soms moeilijk te zeggen of er echte
verschillen te zien zijn tussen de verschillende gebieden waarin regio’s samen genomen
zijn. Als er gekeken wordt naar de afspraken tussen de zorgverleners was landelijk al te
zien dat er weinig afspraken bestaan over de overdracht aan en van ambulanceverpleegkundigen. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt afspraken hierover wel wenselijk,
hierin is geen duidelijk verschil te zien tussen de verschillende gebieden. In de mate van
inzicht in elkaars (on)mogelijkheden is wel een klein verschil te zien, in Midden-West en
in het Zuiden geven zorgverleners vaker aan (voldoende)inzicht te hebben in de mogelijkheden van de ketenpartner dan in het Noord-Oosten van Nederland. Wat betreft scholing
geven zorgverleners in het Zuiden ook aan dat zij iets (ongeveer 10%) meer interdisciplinaire scholing hebben dan de rest van het land.
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5 Cliëntenonderzoek

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het cliëntenvragenlijst onderzoek besproken. Als
eerste zal er ingegaan worden op de achtergrond kenmerken van de cliënten. In paragraaf
5.3 wordt vervolgens geprobeerd een overzicht te geven van de soort problematiek waar
deze cliënten mee te maken hebben gehad. Daarna wordt er verder ingegaan op de geleverde zorg door de verloskundige, het ambulancepersoneel en het vervoer naar en de
opvang in het ziekenhuis. Tot slot worden kort de resultaten van de huisartsenzorg op de
huisartsenpost, het preventief beleid van de verloskundige en de eventuele evaluatie
achteraf met de cliënt over de verloskundige spoedsituatie besproken.

5.2

Achtergrondkenmerken
Door 42 verloskundige cliënten zijn vragenlijsten ingevuld over een verloskundige
spoedsituatie die zij mee hebben gemaakt. Deze respondenten zijn geworven onder 45
verloskundige praktijken, elke verloskundige praktijk heeft vijf vragenlijsten gekregen
om uit te delen aan cliënten die hun inziens te maken hebben gehad met spoedzorg in de
verloskundige keten. In totaal zijn uit 23 praktijken één of meer vragenlijsten retour
ontvangen. Alle 42 respondenten zijn bevallen in het half jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. De vragenlijsten zijn aan de cliënten verstrekt in de periode van 1
januari 2010 tot en met 30 juni 2010. Tabel 5.1 laat de achtergrondkenmerken van de
respondenten zien. De gemiddelde leeftijd van de bevallen vrouwen is 30 jaar (SD 0,65)
waarbij 50% is bevallen van haar eerste kindje.
In tabel 5.1 is ook de BMI (Body Mass Index) weergegeven, van één cliënt is deze onbekend omdat er onvoldoende gegevens ingevuld waren om een juiste berekening mee te
kunnen maken. Deze maat is meegenomen omdat dit voor sommige verloskundige praktijken een indicatie is om er voor te kiezen een vrouw niet thuis (op de bovenverdieping)
te laten bevallen. Ook voor de hulpverlening door de ambulance kan deze maat relevant
zijn. Er bestaan ook enkele afspraken dat praktijken geen cliënten >100kg boven laten
bevallen. Van de cliënten was niemand voor de zwangerschap >100kg.
Tabel 5.2 laat zien hoeveel bevallingen er thuis, poliklinisch of in het kraamzorghotel
waren gepland ten opzichte van de uiteindelijke plaats van geboorte van de baby. Hierbij
is te zien dat er uiteindelijk 11 (26%) van de bevallingen ongepland in het ziekenhuis
hebben plaats gevonden onder begeleiding van een klinisch verloskundige, arts-assistent
of een gynaecoloog.
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Tabel 5.1: Achtergrond kenmerken respondenten cliënten vragenlijst
N

%

Totaal

42

100

Leeftijd in jaren
≤25
25-30
31-35
≥ 35

3
22
10
7

7
52
24
17

BMI*
<20
20-25
>25

3
33
5

7
79
12

Eerste bevalling
Ja
Nee

21
21

50
50

Opleiding
Laag
Middel
Hoog

5
14
23

12
33
55

Nationaliteit
Nederlandse
Zowel Nederlandse als een andere nationaliteit

40
2

95
5

* BMI (Body Mass Index) is berekend op basis van de lengte en het gewicht vooraf aan de bevalling.

Tabel 5.2: Het aantal thuis, poliklinisch (en kraamzorghotel) geplande bevallingen ten
opzichte van de uiteindelijke plaats van bevallen.
Vooraf gepland
thuis
n

Uiteindelijke plaats van geboorte
kraamzorghotel in het ziekenhuis in het ziekenhuis
poliklinisch
klinisch*
n
n
n

Totaal
n

Thuis
Kraamzorghotel
In het ziekenhuis poliklinisch

16
1
10

0
0
0

1
0
3

8
0
3

25
1
16

Totaal

27

0

4

11

42

* Onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

5.3

Casuïstiek omtrent verloskundige spoedsituaties
Aan de verloskundigen van de deelnemende praktijken is gevraagd om de vragenlijsten
mee te geven aan elke cliënte binnen hun praktijk die met spoedzorg in de verloskundige
keten te maken heeft gehad. Daarbij is als uitleg gegeven: een cliënte die met spoed naar
het ziekenhuis / de gynaecoloog verwezen is, al dan niet met vervoer door een ambulance. Op basis hiervan is de selectie voor het uitreiken van de vragenlijsten aan de
cliënten door de verloskundige zelf gemaakt. In een open vraag in de vragenlijst is aan
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cliënten gevraagd om de verloskundige spoedsituatie die zij mee hebben gemaakt te
omschrijven. In box 5.1 is hier een voorbeeld van gegeven.

Box 5.1: Voorbeeld van een spoedsituatie omschreven door een cliënt
Na de bevalling kwam de placenta niet in zijn geheel los. Toen kreeg ik een nabloeding.
Ambulance gekomen, infuus gekregen. Mijn ervaring is dat het ambulancepersoneel niet
inzag hoe de ernst van de situatie was. Ze moesten constant aangestuurd worden door de
verloskundige!! Dit klopt naar mijn mening niet.

Bij 16 van de 42 cliënten (38%) was sprake van een fluxus post-partum (bloeding na de
bevalling) en bij nog eens 4 cliënten werd de placenta niet spontaan geboren. De overige
22 gevallen waren zeer gevarieerd, zo valt te denken aan slechte harttonen van het kindje,
meconiumhoudend vruchtwater, slechte start van het kind of de vraag om pijnbestrijding
waarbij een ambulance nodig werd geacht.
Naast deze verschillende problemen zijn er in de omschrijvingen ook nog een aantal
andere zaken genoemd die tot problemen hebben geleid, zo is een aantal keer genoemd
dat er geen plaats was in het ziekenhuis op de verloskamers en dat de gynaecoloog en/of
het operatieteam niet aanwezig was bij aankomst in het ziekenhuis.

5.4

Vervoer naar en overdracht aan het ziekenhuis
In totaal zijn 15 vrouwen voor of tijdens de bevalling naar het ziekenhuis vervoerd, bij 24
vrouwen is direct na de bevalling besloten dat zij met spoed naar het ziekenhuis moesten.
Al deze 24 vrouwen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Twee vrouwen
waren al in het ziekenhuis omdat de bevalling poliklinisch gepland was en één vrouw is
pas drie uur na de bevalling met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd vanwege een
nabloeding. In 11 gevallen moest de vrouw naar het ziekenhuis vanwege een medisch
probleem met haar baby, waar van zes tijdens de bevalling en drie direct na de bevalling,
de overige twee waren voor de bevalling al in het ziekenhuis aanwezig. In tabel 5.3 is de
wijze van vervoer naar het ziekenhuis weergegeven, er zijn zes vrouwen met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan. Dit is inclusief de twee vrouwen die ruim voor de bevalling in het ziekenhuis aanwezig waren omdat hun bevalling poliklinisch was gepland.
In de gevallen dat er naar de meldkamer is gebeld voor een ambulance wist 19% van de
vrouwen hoe lang het zou duren voordat de ambulance ter plaatse zou zijn, zij hebben
allen aangegeven dit als prettig ervaren te hebben. In 56% van de gevallen arriveerde de
ambulance binnen 10 minuten, in 30% van de gevallen tussen de 10 en de 15 minuten en
in de overige 15% arriveerde de ambulance binnen 15 tot 30 minuten.
Eén van de respondenten gaf aan dat het wachten op de ambulance een groot probleem
opleverde. Nog eens zeven respondenten gaven aan dat dit een klein probleem opleverde,
maar voor het overgrote deel (34 = 73%) heeft het wachten op de ambulance geen
problemen opgeleverd.
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Tabel 5.3: De wijze van vervoer naar het ziekenhuis
N
Hoe is de moeder naar het ziekenhuis vervoerd?
Met eigen vervoer (samen met partner)
In de auto bij de verloskundige
Met de ambulance

6
2
34

Hoe is de baby naar het ziekenhuis vervoerd,
indien de moeder ook naar het ziekenhuis vervoerd moest worden?
Met moeder mee in de ambulance
In een tweede ambulance
Met de partner in de auto in de maxi-cosi
Met de verloskundige in de auto in de maxi-cosi
Niet van toepassing, de baby was nog niet geboren

1
2
21
2
16

Op de vraag hoe lang de ambulancerit naar het ziekenhuis geduurd heeft, gaf 40% (n=12)
aan minder dan 10 minuten, 33% (n=10) tussen de 10 en 15 minuten en 27% (n=8) tussen
de 15 en 30 minuten. Van hen gaf bijna 9 op de 10 aan dat de tijd die de ambulance over
het vervoer heeft gedaan geen problemen opgeleverd heeft.
Wanneer er gekeken wordt naar de situaties waarbij sprake was van een fluxus postpartum is te zien dat alle 16 vrouwen met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd
zijn. Bij vijf van hen was er tilassistentie van een tweede ambulance, brandweer of politie
nodig om mevrouw naar beneden te krijgen. Drie van de 16 vrouwen zijn in het ziekenhuis opgevangen op de spoedeisende hulp (n=1) of direct door gebracht naar de operatiekamer (n=2).
Van de vijf gevallen waarbij tilassistentie nodig was moest dit vier keer nog na aankomst
van de eerste ambulance geregeld worden. In drie van de vijf gevallen werd de brandweer
ingeschakeld, in één geval de ambulance en in één geval de politie. Voor twee van de
vrouwen heeft de tilassistentie geen problemen opgeleverd. Wanneer er bij deze vrouwen
naar het BMI gekeken wordt was dit maar bij één vrouw boven de 25.
Voor één van de vrouwen leverde de tilassistentie een groot probleem op, ook hier ging
het om een fluxus post-partum (nabloeding), door het lange wachten heeft zij veel bloed
verloren. Dit betrof overigens niet de vrouw met het verhoogde BMI.
In tabel 5.4 is weergegeven hoe de cliënten de zorg van het ambulancepersoneel ervaren
hebben en wat hun indruk was van de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en
de verloskundige. Deze zorg werd door ruim een kwart goed en duidelijk ervaren.
Het ambulancepersoneel wordt door de cliënten over het algemeen uitermate goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,4 (SD 0,33). Twee cliënten hebben het ambulancepersoneel met een onvoldoende beoordeeld met het cijfer 2 en 3. Beide cliënten hadden
een fluxus post-partum en hebben de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de
verloskundige en de zorg van het ambulancepersoneel als uitermate slecht ervaren.
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Tabel 5.4: Hoe heeft de cliënt het ambulancepersoneel en samenwerking met de eerstelijns verloskundige ervaren
Nee,
helemaal niet
n

Een
beetje
n

Grotendeels
n

Ja,
helemaal
n

0

0

3

28

1

1

5

24

1

4

3

23

2

1

3

25

2

0

1

27

Gaf de verloskundige uitleg over uw situatie aan het
ambulancepersoneel?
Werkte de verloskundige en het ambulancepersoneel goed
samen?
Vond u het duidelijk wie voor u zorgde en wie de verantwoordelijkheid voor uw baby had? (indien van toepassing)
Vond u dat het ambulancepersoneel duidelijk wist wat zij
deden?
Had u vertrouwen in de behandeling van het ambulancepersoneel?

Overdracht
Door verloskundige wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde zwangerschapskaart
waarop zij de controles en bijzonderheden gedurende de zwangerschap opschrijft. Aan de
cliënten is gevraagd of zij deze hadden en zo ja of zij deze dan ook bij de spoeddoorverwijzing mee hebben genomen naar het ziekenhuis. Bijna elke cliënt (94%) blijkt een
dergelijke kaart te bezitten en op één na heeft iedereen deze kaart ook meegenomen naar
het ziekenhuis.
Bij aankomst in het ziekenhuis wordt een vrouw en/of haar kind niet in elk ziekenhuis
altijd op dezelfde afdeling opgevangen, in figuur 5.1 is hier een overzicht van te zien.
Figuur 5.1: Op welke afdeling wordt moeder en/of kind opgevangen bij aankomst in het
ziekenhuis

Aankomst ziekenhuis
Baby nog niet geboren

Baby wel geboren

n = 16

n = 26

Verloskamer (16)

Vrouw:

Baby:

Spoedeisende hulp (1)

Spoedeisende hulp (1)

Operatiekamer (2)

Afdeling verloskunde (20)

Afdeling verloskunde (22)

Kinderafdeling (2)

Onbekend (1)

Intensive Care (1)
Bij de vader (2)
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Aan de cliënten is gevraagd hoe zij de opvang in het ziekenhuis hebben ervaren, 79% van
hen vond dat zij volledig naar tevredenheid zijn opgevangen in het ziekenhuis. Voor 17%
van de cliënten was het echter niet (helemaal) duidelijk bij wie zij terecht konden met
vragen. Voor 29% was dit grotendeels duidelijk en voor ruim de helft (54%) was het wel
helemaal duidelijk wie zij aan moesten spreken bij vragen.

5.5

Huisartsenzorg op de huisartsenpost, preventief beleid en evaluatie
Huisartsenzorg op de huisartsenpost
Van alle 42 respondenten hebben 6 cliënten (14%) wel eens de huisarts op de huisartsenpost gebeld in verband met vragen over hun zwangerschap. Slechts in één geval is de
cliënt terug verwezen naar de eigen verloskundige, in de overige vijf gevallen niet. Wel
gaven al deze vijf cliënten aan dat de huisarts op de huisartsenpost zelf de klachten kon
behandelen.
Preventief beleid en evaluatie
Aan de cliënten is gevraagd of de verloskundige in de periode van de zwangerschap wel
eens bij haar op huisbezoek is geweest. Tien van de cliënten heeft hier bevestigend op
geantwoord, dit is een percentage van 24%. Ook is gevraagd of de verloskundige,
onafhankelijk van het huisbezoek, met de cliënt heeft besproken of zij wel of niet op de
bovenverdieping mocht bevallen, dit is in negen gevallen (21%) gebeurd.
Tot slot is nagegaan of in het geval dat er een spoedsituatie heeft plaats gevonden de
verloskundigen voor het arriveren van de ambulance de cliënt eventueel al vast naar de
begane grond heeft laten gaan, dit was slechts één keer gedaan.
Met 93% van de cliënten is achteraf de spoedsituatie geëvalueerd, in 26 van de 39 gevallen (3 onbekend) was dit op initiatief van de verloskundige. In de overige tien gevallen
was dit op initiatief van de cliënt zelf of in samenspraak met de verloskundige en in een
enkel geval vond de evaluatie plaats op initiatief van en met de overige betrokken zorgverleners.

5.6

Beschouwing
Dit hoofdstuk met de resultaten uit de cliënten vragenlijst is bedoeld als aanvulling op het
vragenlijstonderzoek wat gedaan is onder de zorgverleners. Op deze wijze is ook geprobeerd de ervaringen van cliënten te belichten. Alle cliënten hadden vooraf de bevalling in
de eerste lijn gepland, uiteindelijk is 26% van hen onder begeleiding van een gynaecoloog bevallen. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de cliënten alleen de
vragenlijst van hun verloskundigen hadden ontvangen wanneer zij met spoedzorg te
maken hebben gehad. Over het algemeen genomen kan gezegd worden dat de cliënten
tevreden zijn over de zorg die geleverd is, ondanks dat zij te maken hebben gehad met
een spoedsituatie waarbij zij eventueel met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wel zijn er enkele voorbeelden waarbij men niet helmaal tevreden was en op- of
aanmerkingen had op de geleverde zorg en/of de samenwerking tussen twee ketenpartners.
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6 Conclusie en aanbevelingen

6.1

Conclusie en discussie
De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: Rekening houdend met regionale verschillen en omstandigheden, hoe ziet de samenwerking in de spoedzorgketen tussen
verloskundigen en ambulancediensten, verloskundigen en ziekenhuizen en verloskundigen
en huisartsenposten er uit?
Wat voor concrete afspraken zijn er, hoe worden die geëvalueerd en op welke wijze,
onder welke voorwaarden en met welke instrumenten kan de spoedzorgketen organisatorisch-kwalitatief beter worden vormgegeven?
In dit hoofdstuk worden, op basis van de resultaten die in de hoofdstukken 3, 4 en 5 besproken zijn, conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan ter verbetering van het
ketenproces in de verloskundige spoedzorgketen.
In grote lijnen is de conclusie als volgt: De attitude van de individuele zorgverleners is
positief, de directe samenwerking tussen de ketenpartners verloopt over het algemeen
probleemloos. Dat geldt in het bijzonder voor de contacten tussen de verloskundigen en
de ambulancemedewerkers ter plaatse, zij vullen elkaar meestal goed aan wanneer snel
handelen vereist is. Hierbij komt wel naar voren dat het vooraf niet altijd duidelijk is hoe
de taken verdeeld zijn en wat er van elkaar verwacht wordt, maar dit leidt over het
algemeen niet tot problemen. Overigens hebben verschillende ketenpartners niet altijd
inzicht in wat de ander voor mogelijkheden heeft, waardoor soms kansen gemist worden
om tijdig op bepaalde situaties in te spelen. Het contact tussen de afdelingen verloskunde
en de eerstelijns verloskundigen verloopt over het algemeen goed, vooral als men elkaar
kent en met elkaar vertrouwd is. Persoonlijke contacten en vertrouwen dragen bij aan een
goede samenwerking en soepele overdracht. Zo is het meestal geen probleem om de
gynaecoloog op te roepen, indien afwezig, als de verloskundige hier naar vraagt. Echter
wordt de samenwerking bemoeilijkt wanneer men elkaar niet kent of er geen vertrouwensrelatie bestaat. Voor een meer gedetailleerde conclusie wordt hieronder ingegaan
op de verschillende deelvragen in het onderzoek.
De eerste deelvraag luidt: hoe vaak komt spoedvervoer voor en hoe vaak wordt een
ambulance ingeschakeld voor een verloskundige spoedzorgvraag?
Om antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag is gebruik gemaakt van de gegevens zoals deze door 13 ambulancediensten zijn aangeleverd in combinatie met cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van de geleverde cijfers kan vastgesteld worden dat 0,98% van alle spoedritten verloskundige ritten zijn. Dus dat zou
veronderstellen dat ook 0,98% van alle gedeclareerde ritten (478.000) met verloskunde te
maken hebben, dat zijn 4684 verloskundige (spoed)ritten per jaar (Stateline CBS 2009).
Wanneer dit naast cijfers gelegd wordt van het totaal aantal bevallingen in Nederland, in
2009 waren dit er 182.186, dat zijn gemiddeld 499 bevallingen per dag, dan is er bij één
op de 39 bevallingen ambulancevervoer nodig geweest (StateLine CBS, 2009). Hierbij is
geen onderscheid gemaakt tussen het aantal bevallingen dat (thuis) in de eerste lijn en het
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aantal dat in de tweede lijn gepland was. Dit cijfer is overigens volstrekt niet vergelijkbaar met de cijfers over spoedverwijzingen die door Amelink et al. (2008) uit de LVR-1
over de jaren 2001 tot en met 2003 verkregen waren. Ten eerste zijn de berekeningen in
dit onderzoek gebaseerd op 13 van de 25 ambulancediensten, waarbij niet bekend is hoe
representatief deze 13 zijn. Bovendien zijn de gehanteerde definities heel verschillend:
Amelink onderzocht verwijzingen met urgentie, zonder te weten of daar wel of niet een
ambulance bij aan te pas is gekomen, in dit onderzoek is gevraagd hoeveel van de A1- en
A2-ritten van een ambulancedienst met verloskunde te maken hadden en de CBS-cijfers
hebben betrekking op het totaal aantal gedeclareerde ritten.
De tweede deelvraag luidt: Wanneer wordt de hulp van een ambulance ingeroepen? Wat
zijn hierbij ervaringen/ knelpunten van verloskundigen, van ambulancepersoneel, van
cliënten?
Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst kort iets gezegd over het doorgeven van de
melding aan de meldkamer. Daarna komt kort aan bod wat de redenen zijn om een
zwangere of barende met spoed naar het ziekenhuis te verwijzen.
Wanneer er gekeken wordt naar het doorgeven van een melding aan de meldkamer lijken
er op het eerste gezicht weinig onduidelijkheden te bestaan. Maar op een aantal specifieke
punten is ruimte voor verbetering, ten eerste is er geen protocol of richtlijn of bestaan er
geen afspraken in welke volgorde de verloskundige haar melding door moet geven, welke
belangrijke gegevens eerst en wat volgt. Ook zijn niet alle verloskundigen op de hoogte
van de urgentiecodering van de ambulancezorg, met A1-urgentie, waarbij de ambulance
(met sirenes) binnen 15 minuten aanwezig dient te zijn en A2-urgentie, waarbij de
ambulance binnen een half uur aanwezig is. Ten tweede bestaan er soms onduidelijkheden over in welke situaties verloskundigen om een tweede ambulance moeten vragen.
En als derde punt zijn er geen afspraken over of de meldkamercentralist door moet geven
hoe snel hij verwacht dat een ambulance daadwerkelijk zal arriveren. Tot slot is gebleken
dat ruim de helft (55%) van de verloskundigen wel graag afspraken zou willen hebben
met meldkamer. Door het maken van afspraken zouden verschillende punten waarbij nu
onduidelijkheid op kan treden eenvoudig te ondervangen zijn.
De vraag wanneer een ambulance wordt ingeroepen gaat niet alleen over het contact met
de meldkamer, maar ook over hoe de verloskundige de situatie inschat. Er kunnen
verschillende redenen zijn om een zwangere of barende met spoed naar het ziekenhuis te
verwijzen en hierbij hoeft niet altijd sprake te zijn van ambulancevervoer. Naast de
medische urgentie is daarom ook naar andere factoren gevraagd die van invloed kunnen
zijn op de keuze van het vervoer. Opmerkelijk hierbij is dat naast factoren zoals de rijtijd
naar het ziekenhuis en de stressbestendigheid van de cliënt ook in een kwart van de
gevallen genoemd is dat verloskundigen alsnog kiezen voor eigen vervoer in het geval dat
de ambulance er langer over doet dan verwacht. Naar inschatting van de verschillende
ondervraagde zorgverleners doet de ambulance (met A1-urgentie) er gemiddeld genomen
12 minuten over voordat deze aankomt bij het huisadres, wat binnen de norm van 15
minuten ligt.
Voor de beantwoording van het tweede deel van de tweede deelvraag, kunnen er verschillende ervaren knelpunten genoemd worden. Eén van de knelpunten rondom het
ambulancevervoer naar het ziekenhuis is wanneer tilassistentie nodig is. Tilassistentie is
nodig wanneer een vrouw niet meer zelf of met enige ondersteuning (van het
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ambulancepersoneel) de trap af kan. Meer dan de helft van de verloskundigen (53%)
heeft wel eens meegemaakt dat er tilassistentie nodig was. In het jaar voorafgaand aan het
invullen van de vragenlijst heeft ruim een kwart van de verloskundigen dit één keer
meegemaakt en een kleinere groep (9%) had dit twee keer meegemaakt. Het probleem
van tilassistentie kan zijn dat het oproepen van een tweede ambulance of de brandweer
ruim tijdverlies op kan leveren. Goede afspraken lijken hierover nodig zodat het tijdsverlies zoveel mogelijk beperkt kan worden. Zo wordt tilassistentie nu meestal pas
geregeld na aankomst van de eerste ambulance. Dit zou wellicht voorkomen kunnen
worden als de verloskundige en de meldkamercentralist hierop adequater zouden
anticiperen. Nu bestaan hier geen goede afspraken over. Hiermee wordt ook gelijk de
derde deelvraag ingeluid omtrent bestaande protocollen en het gebruik hiervan.
De derde deelvraag luidt: Hoe worden bestaande protocollen gebruikt? Zijn ze bekend bij
verloskundigen? Zijn ze geïmplementeerd? Welke knelpunten ervaren partijen? Welke
oplossingen zien zij?
Veel respondenten, over de hele breedte van het onderzoek, hebben aangegeven niet goed
bekend te zijn met welke afspraken er bestaan en welke protocollen er allemaal zijn. Zo is
er weinig bekend over afspraken tussen de eerstelijns verloskundigen en het ambulancepersoneel en zijn eerstelijns verloskundigen bijvoorbeeld nauwelijks bekend met het
Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA7). Daarnaast, ondanks dat de overdracht
meestal soepel verloopt, zijn er ook geen (werk)afspraken over de overdracht en welke
informatie deze dient te bevatten. Overigens is wel duidelijk naar voren gekomen dat er
behoefte is aan meer duidelijke afspraken. Wellicht zou dit een waardevolle bijdrage
kunnen zijn aangezien men dan ook meer op de hoogte is van wat er van elkaar verwacht
wordt. Hierbij kan als voorbeeld gegeven worden het prikken van een infuus. Veel
verloskundigen voelen zich hierin niet bekwaam omdat zij deze handeling zelden of nooit
uitvoeren. Ambulanceverpleegkundigen verwachten in veel gevallen wel dat de verloskundige alvast een infuus geprikt heeft voordat zij arriveren. Hierin zit discrepantie en
ontbreken duidelijke afspraken en/of verschillen de verwachtingen van de zorgverleners
van elkaar.
Deelvraag vier luidt: Wat zijn de ervaringen van verloskundigen met het zelf vervoeren
van cliënten? Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
Bij deelvraag twee is al deels antwoord gegeven op deze vraag. Verloskundigen kiezen
soms voor eigen vervoer in het geval dat de ambulance er langer over doet dan verwacht.
Mogelijke knelpunten bij het zelf vervoeren van cliënten naar het ziekenhuis zijn in het
onderzoek verder niet uitgebreid aan de orde geweest.
Deelvraag vijf luidt; Wanneer wordt de verloskundige ingeschakeld door de huisartsenpost? Wat zijn ervaringen van verloskundigen en van het personeel van de huisartsenpost?
Tussen de eerstelijns verloskundigen en de huisarts op de huisartsenpost blijkt nauwelijks
samenwerking te bestaan. Huisartsen geven hiervoor als reden dat zij slechts zeer
incidenteel met verloskundige spoedzorg op de huisartsenpost te maken krijgen, dit was
ook één van de redenen waarom de respons bij de huisartsen lager lag. Wel lijkt er behoefte te zijn aan samenwerkingsafspraken. Verloskundigen zouden het op prijs stellen
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als zij de huisarts op de huisartsenpost via een direct telefoonnummer zouden kunnen
bellen om op die mannier kort overleg te plegen. Huisartsen zeggen op hun beurt dat zij
niet over telefoonnummers beschikken van dienstdoende verloskundigen en dat een overdracht bij een doorverwijzing vrijwel altijd ontbreekt. Tussen huisartsen en specialisten of
andere zorgverleners wordt over het algemeen wel gebruik gemaakt van een korte
papieren overdracht met minimaal de zorgvraag en de klachten van de patiënt. Ondanks
dat huisartsen op de huisartsenpost slechts incidenteel te maken krijgen met verloskundige spoedzorg lijkt er in verbetering van deze onderlinge samenwerking nog veel winst te
behalen.
Deelvraag zes luidt: Wat zijn ervaringen van het ziekenhuis met verloskundige spoedzorgketen?
De samenwerking tussen de verloskundigen en de afdelingen verloskunde in de ziekenhuizen verloopt over het algemeen goed. De ervaring is dat problemen voornamelijk
kunnen ontstaan op de momenten dat de betrokken zorgverleners, in het bijzonder de
verloskundige en de verpleegkundige, verloskundige dan wel gynaecoloog van de
afdeling verloskunde, elkaar niet (persoonlijk) kennen en/of wanneer er geen vertrouwensrelatie bestaat. Hierbij wordt regelmatig genoemd dat naar aanleiding van het
telefoontje van de eerstelijns verloskundige niet altijd direct de gynaecoloog in huis komt
indien afwezig maar dat de situatie in het ziekenhuis eerst nog door een arts-assistent
herbeoordeeld wordt. Verloskundigen ervaren dit als vervelend, zeker op het moment dat
de arts-assistent nog niet zoveel ervaring heeft. Verloskundigen kunnen op dergelijke
momenten wellicht direct duidelijk maken dat zij willen dat de gynaecoloog in huis komt.
Ziekenhuizen op hun beurt zouden dan ook direct een gynaecoloog moeten oproepen.
Deelvraag zeven luidt: Is er – gezien de antwoorden op bovenstaande vragen – aanleiding voor de beroepsgroep van verloskundigen om een aparte, eigen richtlijn of
standaard voor verloskundige spoedzorg op te stellen? Is er aanleiding om de bestaande
ambulanceprotocollen bij te stellen?
Gezien de antwoorden op de voorgaande vragen is er geen dringende aanleiding voor de
beroepsgroep van verloskundigen om een aparte, eigen richtlijn voor verloskundige
spoedzorg op te stellen. Wel zou de KNOV er bij de eigen achterban meer op kunnen
aandringen om zich beter op de hoogte te stellen van bestaande richtlijnen en afspraken,
daar meer gebruik van te maken binnen de eigen regionale keten en de toepassing
daarvan explicieter ter sprake te brengen in de verschillende overleggen met andere
zorgverleners waar verloskundigen aan deelnemen. Voor de ambulancezorg geldt een
vergelijkbare conclusie: er is geen dringende aanleiding om bestaande protocollen bij te
stellen, maar er is wel behoefte aan meer bekendheid met elkaars werkwijze. Een manier
om daar aan bij te dragen, met name op regionaal niveau, is het opzetten van gezamenlijke trainingen en nascholingen. Daarnaast is het zinvol dat vanuit de landelijke
organisaties, in samenwerking met de LVTC en de ROAZ’en, gewerkt wordt aan een
gezamenlijke visie, een soort landelijk ketenprotocol dat een handreiking biedt om op
regionaal niveau concrete afspraken te maken. Het ontwikkelen van die gezamenlijke
visie en het opstellen van een soort sjabloon voor samenwerking zou een eerste stap in
een implementatietraject kunnen zijn.
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Cliëntenonderzoek
De resultaten uit het cliëntenonderzoek sluiten goed aan bij de overige gevonden resultaten. Cliënten zijn op enkele voorbeelden na over het algemeen tevreden over de geleverde zorg. Zoals ook terug te zien is in de overige resultaten is een fluxus postpartum
(bloeding na de bevalling) vaak (38%) de reden waarom spoedzorg nodig is. Problemen
die door de cliënt zijn ervaren waren bijvoorbeeld dat er geen plaats was in het ziekenhuis
of dat er nog geen operatieteam aanwezig was bij aankomst in het ziekenhuis. Verder
noemden cliënten een aantal onduidelijkheden, bijvoorbeeld dat zij niet wisten bij welke
zorgverleners zij terecht konden met vragen of dat onduidelijk was wie de verantwoordelijkheid had over de cliënte en haar baby.
Algemene conclusie
De algemene boodschap is dat onderling contact tussen de zorgverleners in de verloskundige spoedzorgketen goed verloopt en dat de gevonden knelpunten geen grote problemen op hoeven te leveren. Maar zowel landelijk als op regionaal niveau zouden er
wellicht meer afspraken gemaakt kunnen worden die ketenbreed gelden. Ook worden
verloskundige spoedzorg situaties nu onvoldoende ketenbreed geëvalueerd. In de
volgende paragraaf worden verschillende aanbevelingen gegeven die de spoedzorg in de
verloskundige keten zouden kunnen verbeteren.
Tot slot, wanneer er gekeken wordt naar de overeenkomsten en verschillen tussen de
kwalitatieve resultaten uit de interviews en de kwantitatieve resultaten uit de vragenlijsten
zijn er geen grote verschillen gevonden. Slecht op kleine onderwerpen zijn er enkele
verschillen, hierbij kan aangenomen worden dat dit ook te maken heeft met het feit dat er
in interviews doorgevraagd kon worden op bepaalde onderwerpen en in de vragenlijst
uiteraard niet. Daarnaast is er ook een verschil in het feit dat er in de vragenlijsten maar
één respondent afkomstig is uit een academisch ziekenhuis terwijl in de interviews
meerdere personen uit academische ziekenhuizen vertegenwoordig zijn. Verder bevestigen de gegevens uit de kwantitatieve data de in de kwalitatieve data gevonden
resultaten en vullen beide data elkaar aan.

6.2

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten die verkregen zijn uit zowel de kwalitatieve als de
kwantitatieve gegevensverzameling kunnen verschillende aanbevelingen gedaan worden.
De aanbevelingen zijn mede ontstaan naar aanleiding van het bespreken van de resultaten
met diverse personen/partijen uit het veld. Dit gebeurde op het Kringvoorzittersoverleg
van de KNOV, op het afsluitend symposium dat naar aanleiding van dit project
georganiseerd was en op een bijeenkomst van het ROAZ Platform. Op het symposium
heeft een plenaire discussie plaats gevonden waarbij verschillende experts uit de gehele
verloskundige spoedzorgketen in een panel vertegenwoordigd waren en waarbij er in
debat is gegaan met de verschillende ketenpartners.
In totaal kunnen zes belangrijke aanbevelingen gedaan worden.
1) Als eerste aanbeveling kan er geconcludeerd worden dat er meer bekendheid dient te
komen over bestaande richtlijnen en protocollen zoals LPA7 / richtlijn overdracht /
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toetsingskader Ambulancezorg. Ook kan overwogen worden om een ketenbreed
protocol te ontwikkelen, als handreiking of kader voor regionale afspraken. Zo
bestaan er over verschillende punten tussen o.a. de eerstelijns verloskundigen en de
ambulancedienst onduidelijkheden die aangepakt kunnen worden, terwijl bestaande
werkafspraken nog onvoldoende bekend zijn.
2) Momenteel is het zo dat er niet altijd plaats is in het ziekenhuis voor een nieuwe
opname op de afdeling verloskunde. Er zijn geen (schriftelijke) afspraken/protocollen
bij alle ziekenhuizen en verloskundigen bekend over wanneer een patiënt nog geaccepteerd wordt en wie de verantwoordelijkheid draagt om een ander ziekenhuis te
zoeken, wanneer de afdeling vol ligt. Een aantal ziekenhuizen heeft een afspraak met
de eerstelijns verloskundigen waarin is vastgelegd dat het ziekenhuis de verantwoordelijkheid overneemt om op zoek te gaan naar een alternatief ziekenhuis. Het
blijkt echter onder andere onduidelijk te zijn bij welke indicaties een patiënt altijd
overgedragen kan worden en bij welke indicaties verder gezocht moet worden naar
een ander ziekenhuis en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een duidelijke afbakening
zou hierbij wenselijk zijn. Volgens betrokkenen beschikt de meldkamer in principe
over een overzicht van de beschikbare bedden in de ziekenhuizen in de regio, maar dit
lijkt (voor de verloskunde) niet goed te werken aangezien dit overzicht niet regelmatig
bijgewerkt wordt en de gegevens dus gedateerd zijn. Een aanbeveling is om hier
lokaal afspraken over te maken (eventueel in ROAZ-verband).
3) Een ander punt is dat het in een aantal ziekenhuizen zo geregeld is dat de arts-assistent
de patiënt bij opname eerst moet ‘zien’ voordat de gynaecoloog in huis komt. Hiervoor is niet direct een protocol nodig maar er moet wel vertrouwen bestaan tussen de
gynaecoloog en de verloskundige zodat de verloskundige direct bij de doorverwijzing
al aan kan geven dat de situatie zo ernstig is dat de patiënt door de gynaecoloog gezien
moet worden en niet eerst nog door de arts-assistent. Hierin kan zelfs nog een stap
verder gegaan worden; verloskundigen zouden ook om de aanwezigheid van een
operatieteam moeten kunnen vragen. Persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie
tussen de verschillende zorgverleners is hierbij nodig. Gezamenlijke dossiervoering
met de verloskundige en gynaecoloog zou bij kunnen dragen aan een betere samenwerking en meer vertrouwen. Maar bijvoorbeeld bij personeelswisseling is het toch
ook handig om duidelijke protocollen te hebben waardoor altijd voor elke partij
duidelijk is wat de afspraken zijn en wat er van elkaar verwacht wordt. Met name bij
spoedsituaties is het uiteraard belangrijk dat er zo min mogelijk tijdverlies optreedt.
Ook door de cliënten worden dergelijke problemen als negatief ervaren en ook voor
hen is het van belang dat de zorg zo efficiënt mogelijk geregeld wordt.
4) Een terugkerend thema in de resultaten is het probleem rondom tilassistentie. Uit de
plenaire discussie op het symposium bleek bijvoorbeeld dat er onbegrip bestaat over
de vraag waarom CVA patiënten of mensen met een hartinfarct wel de trap af getild
zouden kunnen worden door de ambulancedienst maar verloskundige patiënten niet.
Aanwezige medewerkers van een ambulancedienst gaven aan dat dit samenhangt met
de manier van tillen: een vrouw met een fluxus dient op een andere manier getild te
worden dan bijvoorbeeld een CVA patiënt. Het aanvragen van tilassistentie levert in
veel gevallen weliswaar tijdsverlies op, maar ook zonder tilassistentie moet de
betreffende patiënt de trap af geholpen worden, dus het kost hoe dan ook extra tijd
voordat de cliënt in de ambulance ligt. De discussie hierbij richt zich op de vraag of er
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een afspraak moet komen (bijvoorbeeld een gewichtsgrens) over de voorwaarden
waaronder vrouwen op een bovenverdieping kunnen bevallen. Als aanbeveling kan
gegeven worden dat voorafgaand aan de bevalling afspraken gemaakt zouden moeten
worden met de zwangere zelf waarbij ook de kans op een verwijzing naar de tweede
lijn en de risico’s in geval van verwijzing met urgentie uitgelegd worden. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door middel van een huisbezoek tijdens de zwangerschap waarbij
de verloskundige ook direct de mogelijkheden voor een thuisbevalling in kan schatten.
Verloskundigen zouden bijvoorbeeld indien mogelijk de patiënt al naar beneden
moeten verplaatsen (voor zover verloskundigen dit nog niet doen) op het moment dat
het nog kan, bij bijvoorbeeld een bloeding post-partum (fluxus). Een andere mogelijke
aanbeveling zou zijn dat verloskundigen bij het doorgeven van een melding aan de
meldkamer al direct aangeven of mevrouw zich op een bovenverdieping bevindt en of
zij nog zelf de trap af kan. Op deze wijze kan er eventueel al direct een tweede
ambulance of een brandweer meegestuurd worden voor tilassistentie zodat dit niet pas
na aankomst van de eerste ambulance nog geregeld hoeft te worden. Hierover zouden
landelijk afspraken gemaakt kunnen worden of in ieder geval voor alle regio’s waar
dit van toepassing is.
5) Er bestaat soms onduidelijkheid over het gebruik van een ambulance met couveuse.
Omdat een couveuse vaak van een andere ambulancepost moet komen kan het langer
duren voordat een ambulance met couveuse ter plaatse is. Verloskundigen zijn hiervan
vaak niet op de hoogte, zo bleek uit het onderzoek. Wanneer verloskundigen zouden
weten dat deze aanvraag tijdsverlies op kan leveren zouden zij misschien eerder
kiezen voor een ambulance zonder couveuse. Of ze zouden kunnen vragen of een
andere ambulance vooruitgestuurd kan worden. Naar het inzicht van de ambulancedienst zou een ambulance met couveuse eigenlijk niet ingezet hoeven worden bij
spoedsituaties in de eerste lijn. Over dit punt zou meer duidelijkheid moeten komen
met een ketenbrede afspraak. Ook zouden verloskundigen, naar mening van de
ambulancedienst, sneller bij twijfel een ambulance aan moeten vragen, zij kunnen
beter alleen voor een helpende hand of helemaal voor niets komen dan dat zij pas later
in een onstabiele situatie arriveren. Daarnaast heerst er soms nog onduidelijkheid bij
verloskundigen of het kind met de moeder in ambulance mee vervoerd mag worden
naar het ziekenhuis. Dit is echter over het algemeen niet het geval. Als er voor het
kind niet met spoed zorg nodig is, kan het in de maxi-cosi met vader mee of anders
eventueel voorin in de ambulance. Als de zorg juist wel het kind betreft kan het juist
niet goed zijn om hem/haar in de maxi-cosi te vervoeren. Een alternatief is het kind te
vervoeren op een beenspalk, uiteraard vastgezet. Over dit punt zijn al eerder aanbevelingen gedaan vanuit onder andere de KNOV maar daar zou nog meer algemene
bekendheid over moeten komen.
6) Alle zorgverleners uit de verloskundige spoedzorg keten zouden ook gezamenlijk deel
moeten nemen aan een scholing acute verloskunde binnen hun eigen regio. Hiermee
worden elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk gemaakt en tevens zal
dit een bijdrage leveren aan een vertrouwensrelatie tussen de verschillende zorgverleners en een goed contact tussen hen. Er bestaan meerdere vormen van training
voor het omgaan met acute situaties, deze richten zich vaak op één discipline. Juist de
gezamenlijke training is belangrijk om begrip voor elkaar te bevorderen.
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De SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) training is een training
om via een framework en bepaalde technieken tussen hulpverleners te communiceren, en
is specifiek bedoeld voor spoedsituaties. Een mogelijkheid is om de SBAR training zoals
deze nu in Utrecht is opgezet breed te verspreiden, bijvoorbeeld via de KNOV, zodat
iedereen op dezelfde wijze communiceert in acute situaties. Ook andere vormen van
multidisciplinaire trainingen kunnen ingezet worden zoals de CAVE (Cursus Acute
Verloskunde Eerstelijn) of een vorm van casuïstiektrainingen met lotuspatiënten waarbij
alle zorgverleners uit de keten betrokken zijn. Hiernaast kan er ook aan gedacht worden
een vorm van nascholing met vaardigheidstraining verplicht te maken.
De genoemde aanbevelingen kunnen mogelijk bijdragen aan een verbetering van de
kwaliteit van de zorg in verloskundige spoedzorg situaties, vooral wanneer men zich meer
zal gaan richten op het ketenproces en men beter op de hoogte zal zijn van elkaars mogelijkheden en wat er van elkaar verwacht wordt. Dit kan enkel gerealiseerd worden als alle
betrokken ketenpartners gezamenlijk zouden werken aan het verbeteren en verduidelijken
van het ketenproces. Daarbij is het aan te bevelen de genoemde punten in de VSV’s en
ROAZ-en te bespreken.
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Bijlage 1: Thema’s (codeboom)

Toelichting codeboom
In deze bijlage is de codeboom weergegeven. Deze codeboom is het resultaat van het
open coderen van de interviews. Door deze codeboom zijn de tekstfragmenten uit de
interviews gestructureerd en konden worden vergeleken waardoor tot de resultaten is
gekomen zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.

1. Werkwijze
1.1 Werkwijze meldkamer
1.2 Werkwijze ambulance
1.3 Werkwijze huisartsenpost (huisarts)

7.

Samenwerking ketenpartners
7.1 Samenwerking verloskundigen - huisartsenpost
- taken huisarts
- contact
- knelpunten
- verloskundig actieve huisarts
7.2 Samenwerking verloskundige - ambulancedienst
- taakverdeling
- terugverwijzen
- overdracht
7.3 Samenwerking verloskundige - meldkamer
7.4 Samenwerking huisartsenpost - ambulance/
meldkamer
7.5 Samenwerking ambulance - meldkamer
7.6 Samenwerking ziekenhuis - huisartsenpost
- terugkoppeling (ontslag)
7.7 Samenwerking ziekenhuis - meldkamer
7.8 Samenwerking ziekenhuis - ambulance
7.9 Samenwerking ziekenhuis - verloskundige
- knelpunten
- terugkoppeling (ontslag)

8.

Context
8.1 Incidentie
8.2 Inzicht
8.3 Bekendheid verloskundig systeem Nederland
8.4 Ervaring
8.5 Evaluatie
8.6 Organisatie
- avond- nacht- weekenduren
- grensregio's
8.7 Formeel overleg
8.8 Scholing

2. Keten van eerste lijn naar ziekenhuis
2.1 Anticiperend beleid verloskundigen
2.2 Verloop aankondiging ziekenhuis
2.3 Overleg
2.4 Doorverwijzen
2.5 Verantwoordelijkheden
3. Vervoer
3.1 Aanrijtijd ambulance
3.2 Tilassistentie
3.3 meerijden van verloskundige
3.4 Cortonen tijdens transport
3.5 Couveusevervoer
3.6 Interklinisch transport
4. Opvang in het ziekenhuis
4.1 Opnamecapaciteit
4.2 Aanwezigheid gynaecoloog
4.3 Logistiek ziekenhuis
4.4 Herbeoordeling diagnose in
ziekenhuis
5. Samenwerkingsafspraken/protocollen
5.1 Ambulanceprotocollen
6. Communicatie
6.1 Overdracht
6.2 Telefonisch contact
- Triage
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Bijlage 2: Semigestructureerde interviews “Spoedzorg in
de verloskundige keten”
e

A. VERLOSKUNDIGEN 1 LIJN
Kernvragen:
1. Kunt u vertellen
hoe het gaat wanneer een thuisbevalling is gepland en er tijdens de
e
bevalling 2 lijnszorg nodig is?
e
1.1 Hoe vaak is er sprake van doorverwijzing naar de 2 lijn met grote urgentie, wat is
dan u rol en de wijze van vervoer e.d.?
1.2 Wat voor situaties zijn er nog meer denkbaar waarbij spoedzorg nodig is?
2. Zijn er op dit moment richtlijnen en protocollen of concrete afspraken over de samenwerking
met andere betrokkenen in de spoedzorg, ambulanceverpleegkundigen en de
e
2 lijn?
3. Waar liggen de verantwoordelijkheden voor de verloskundige en
wanneer worden
e
deze overgedragen aan de ambulanceverpleegkundigen en de 2 lijn?
3.1 Wat voor soort informatie wordt er gegeven tijdens een overdracht bij spoedzorg?
4. Hoe is het contact met het ziekenhuis indien een cliënt overgedragen wordt?
4.1 Wordt u als verloskundige nog direct betrokken bij de zorg?
4.2 Is er verder sprake van een mondelinge en/of schriftelijke overdracht (dossier)?
5. Wat zijn u ervaringen met het zelf vervoeren van cliënten?
6. Doen er zich problemen voor met betrekking tot de communicatie tussen de verschillende ketens in acute zorgsituaties?
7. Wordt er achteraf geëvalueerd indien er sprake is geweest van spoedzorg, met wie en
op welke wijze?

B. AMBULANCEPERSONEEL
Kernvragen:
1. Kunt
u vertellen hoe het gaat indien er in de MKA een melding binnen komt van een
e
1 lijnsbevalling in de thuissituatie die met spoed naar het ziekenhuis moet of andere
obstetrische aanleidingen?
1.1 Hoe vaak komt dit voor?
1.2 Is er verschil in melding van een verloskundige aan de MKA en een melding van
een patiënt?
1.3 Welk triage systeem wordt er gebruikt?
2. Zijn er op dit moment concrete afspraken over de samenwerking in de verloskundige
keten in acute zorgsituaties en overdracht en wat voor protocollen zijn hier nu voor
aanwezig?
3. Wat voor soort informatie wordt er gegeven tijdens een overdracht bij spoedzorg?
4. Waar liggen de verantwoordelijkheden voor de verloskundige en wanneer worden
deze overGenomen/overgedragen?
5. Doen er zich problemen voor met betrekking tot de communicatie tussen de verschillende betrokkenen in acute zorgsituaties?
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6. Wordt er achteraf geëvalueerd indien er sprake is geweest van spoedzorg, met wie en
op welke wijze?

C. HUISARTSEN EN TRIAGISTEN WERKZAAM OP EEN HUISARTSENPOST
Kernvragen:
1. Kunt u vertellen hoe het gaat wanneer er gebeld wordt naar de HAP met een
gynaecologische/obstetrische zorgvraag door een zwangere vrouw (met een geplande
thuisbevalling).
1.1 Hoe vaak komt dit voor?
1.2 Welk triage systeem
wordt er gebruikt?
e
2. Wanneer wordt de 1 lijnsverloskundige ingeschakeld door de HAP?
3. Zijn er op dit moment
richtlijnen en protocollen of concrete afspraken over de samene
werking met 1 lijnsverloskundigen?
4. In geval van een huisbezoek wanneer er sprake is van spoedzorg bij een barende, hoe
verloopt dit dan en hoe zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld?
5. Hoe verloopt
het contact met het ziekenhuis indien een patiënt overgedragen wordt
e
naar de 2 lijn?
6. Doen er zich problemen voor met betrekking tot de communicatie tussen de verschillende betrokkenen in acute zorgsituaties?
7. Wordt er achteraf geëvalueerd indien er sprake is geweest van spoedzorg, met wie en
op welke wijze?

D. VERPLEEGKUNDIGEN/SPECIALISTEN
EN VERSLOSKUNDIGEN IN DE
e
2 LIJN
Kernvragen:
e
1. Kunt u vertellen
hoe het verloopt indien een zwangere of barende uit de 1 lijn met
e
spoed 2 lijnszorg nodig heeft?
2. Hoe verloopt het contact met de ambulanceverpleegkundigen?
3. Zijn er protocollen en hoe worden deze gebruikt?
e
4. Hoe verloopt het contact en is de samenwerking met de 1 lijnsverloskundige?
5. Doen er zich problemen voor met betrekking tot de communicatie tussen de verschillende betrokkenen in de verloskundige spoedzorg?
6. Wordt er achteraf geëvalueerd indien er sprake is geweest van spoedzorg, met wie en
op welke wijze?
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Bijlage 3: Formulier Medisch Manager Ambulancedienst
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Bijlage 4: Tabel behorend bij hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3)

Tabel B4.1: Totaal aantal spoedritten per ambulancedienst en het aantal verloskundige
spoedritten verdeeld naar A1- en A2-urgentie verkregen uit de ambulanceregistratie (formulier bijlage 3)
Ambulancedienst

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Totaal

Ambulance
spoedrit
A1-urgentie
n

Ambulance
spoedrit
A2-urgentie
n

13.620
11.125
10.402
9.579
10.500
57.440
8.165
24.281
42.500
12.966
10.379
19.739
16.233

7.856
4.948
16.740
10.346
6.800
10.755
2.216
5.860
15.300
6.427
11.332
20.559
11.670

213
233
106
182
113
397
56
249
192
64
82
187
94

1,56
2,09
1,02
1,90
1,08
0,69
0,69
1,03
0,45
0,49
0,79
0,95
0,58

92
110
113
168
143
209
22
87
98
39
125
242
99

1,17
2,22
0,68
1,62
2,10
1,94
0,99
1,48
0,64
0,61
1,10
1,18
0,85

246.929

130.809

2.168

0,88

1.547

1,18
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Verloskundige
spoedrit
A1-urgentie
n
%

Verloskundige
spoedrit
A2-urgentie
n
%
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Bijlage 5: Verslag van het symposium

1. Inleiding
Op 21 september vond in Utrecht het symposium “Organisatie van spoedzorg in de
verloskundige keten” plaats ter afsluiting van het gelijknamige onderzoek. Dit
symposium was, onder andere, gericht op de verschillende (regionale) vormen van
samenwerking in de verloskundige keten op het gebied van spoedzorg. In dit landelijk
symposium zijn de resultaten van het onderzoek besproken. Het symposium was bedoeld
voor verschillende zorgverleners uit de verloskundige spoedzorg keten, zoals eerstelijns
verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, ambulancepersoneel, meldkamercentralisten, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen obstetrie & gynaecologie,
gynaecologen, (medisch) managers en beleidsmakers.
De betrokkenen hadden hier de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar van gedachten te
wisselen over de verschillende vormen van samenwerking. Op het symposium is door
middel van een plenaire discussie geprobeerd zo veel mogelijk tot een gezamenlijk
oordeel te komen in hoeverre een ‘best practice’ in de verloskundige spoedzorg gewenst
is. Deze plenaire discussie heeft uiteindelijk geleid tot een aantal aanbevelingen welke
opgenomen zijn in het laatste hoofdstuk van dit rapport. In deze bijlage wordt een korte
samenvatting gegeven van de op het symposium gegeven presentaties en parallelsessies.

2. Sprekers
Plenair deel:
Naam
: Janine Lazet, eerstelijns verloskundige regio Utrecht.
Titel presentatie: Incidenten en (niet)slagende afspraken met ketenpartners.
Naam
: Ed Ariëns, Ambulance Zorg Nederland.
Titel presentatie: De werkwijze van de ambulancezorg en de meldkamer ten aanzien van
de verloskundige spoedzorg.
Naam
: Eric Hallensleben, gynaecoloog, In Zwang, Gouda.
Titel presentatie: Samenwerking met de eerste lijn; knelpunten en goede voorbeelden
van effectieve samenwerkingsafspraken.
Naam
: Marieke Hermus, verloskundige, ROAZ Brabant.
Titel presentatie: De rol die de ROAZ kan vervullen bij het verbeteren van de organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten.
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Parallelsessies:
Naam
: Ageeth Rosman, klinisch verloskundige
Titel presentatie: Interdisciplinaire vaardigheidstraining met een lotus patiënt.
Naam
: Peer Schetters, Ambulanceverpleegkundige / Nurse Practitioner
Titel presentatie: Hoe ontwikkelen we gezamenlijk een goede overdracht?
Naam
: Marieke Smith, eerstelijns verloskundige
Titel presentatie: Hoe functioneert het VSV; hoe kun je het verbeteren?
Naam
: André de Vries, (verloskundig actieve) huisarts
Titel presentatie: De rol van de huisarts in de verloskundige spoedzorg.

3. Samenvattingen (plenaire) presentaties
Incidenten en (niet)slagende afspraken met ketenpartners. (Janine Lazet)
Vanuit de 1e lijns verloskunde is een actuele casus besproken waarbij sprake is van een
acute situatie. Inhoud van de casus; na een vlotte thuisbevalling treedt er een fluxus post
partum op en moet de kraamvrouw met spoed naar het ziekenhuis vervoerd worden.
Inzichtelijk wordt gemaakt welke handelingen de verloskundige verricht om de vrouw te
stabiliseren en gereed te maken voor transport. Aan de hand van deze casus is expliciet
ingegaan op de overdrachts- en beslismomenten die de kwaliteit van de spoedzorg kunnen beïnvloeden. Protocollair werken in noodsituaties en een eenduidige communicatie
blijken essentiële onderdelen voor een goede afloop van deze casus.
Omdat de verloskundigen in de stad Utrecht, verenigd in de Kring Utrecht, en de regionale ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) een hiaat ervoeren in de afstemming met de
meldkamer en de ambulanceverpleegkundigen, is er met het opleidingscentrum van de
RAVU een training opgezet. In deze SBAR training* voor verloskundigen wordt een
gestandaardiseerde communicatiemethodiek getraind opdat de communicatie in acute
situaties compleet en eenduidig verloopt. 80% van de verloskundigen van de kring
Utrecht wordt dit najaar geschoold.
* Reesink, N. en Zeeman G. (2008) Spreekt u al SBAR? Nederlands Tijdschrift voor
Obstetrie en Gynaecologie, vol 121, 246-247.
De werkwijze van de ambulancezorg en de meldkamer ten aanzien van de verloskundige spoedzorg. (Ed Ariëns)
Om aan alle betrokkenen meer inzicht te geven in hoe de ambulancezorg georganiseerd is
wordt een kijkje in de keuken gegeven. De ambulancezorg is een landelijke organisatie
die regionaal wordt uitgevoerd door zelfstandige zorginstellingen: regionale ambulancevoorzieningen (RAV). Nederland is ingedeeld in 25 RAV regio’s. De RAV omvat de
meldkamer ambulancedienst (MKA) en de uitvoering van ambulancezorg die is samengesteld uit enerzijds ambulancetransport en anderzijds ambulancehulpverlening en
patiëntbegeleiding.
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De hulpverlening wordt uitgevoerd door het ambulanceteam, bestaande uit een
ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur met een verpleegkundig
assisterende taak. De ambulanceverpleegkundige werkt conform het landelijk protocol
ambulancezorg (LPA) waarin medische richtlijnen zijn getransformeerd naar praktische
werkinstructies. Het ambulanceteam wordt door de MKA opgeroepen en ingezet voor
hulpverlening.
De MKA-centralist neemt de melding aan, beoordeelt de hulpvraag naar indicatie
ambulancezorg en urgentie en geeft vervolgens opdracht aan het juiste ambulanceteam.
De MKA-centralist wordt ondersteund door het meldkamerprotocol (LSMA) dat
urgentievoorstellen geeft op basis van het triageproces.
De RAV is als zorginstelling verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt. De medische
zorg wordt zelfstandig geleverd door de ambulanceverpleegkundige die medische
handelingen in opdracht van een verantwoordelijk arts als opdrachtgever, uitvoert. De arts
is als medisch manager verbonden aan de RAV en geeft de opdracht feitelijk middels het
landelijk protocol. De verpleegkundige is bekwaam deze handelingen te kunnen indiceren
en uitvoeren.
De ambulancezorg maakt als schakel onderdeel uit van de spoedzorgketen. Het vormt
hierbij een zorgschakel tussen de 1elijn en de 2elijn. Ten aanzien van de verloskundige
spoedzorg vormt de ambulancezorg het zorgmedium tussen de verloskundige en het
verloskundig team van het ziekenhuis.
De verloskundige spoedzorgketen bestaat bij gratie van samenwerking ten behoeve van
afstemming van de zorg. Hierbij staat de patiënt centraal: de patiënt doorloopt het zorgproces zonder drempels en domeinbelangen, te beginnen met de melding voor een hulpvraag aan de MKA. De centralist kan enkel op basis van relevante informatie tot een
gerichte en professioneel afwogen beslissing komen.
Welke informatie is relevant?
In geval van een verloskundige melding:
Geef korte omschrijving van de indicatie voor ambulancezorg: voor een zwangere, of
voor de moeder en/of voor het kind.
Locatie: adres/postcode en bereikbaar telefoonnummer.
Nadere toelichting op noodzakelijke spoedzorg.
Bereikbaarheid locatie of toegang tot patiënt voor ambulance.
De MKA centralist hanteert een triagemodel waarbij voor vaststelling van urgentie eerst
de vitale functies worden beoordeeld en daarna de context van de hulpvraag of aandoening. Er bestaan voor de MKA twee vormen van spoed: spoedinzet zonder signalen en
inzet mét signalen als levensbedreiging door de centralist wordt verondersteld. Voor deze
laatste vorm wordt de normtijd van maximaal 15 minuten in acht genomen. Een knelpunt
in de afstemming van de vraag door de verloskundige en aanbod van de ambulancezorg is
het verzoek om een couveuse. In de praktijk moet bij dit verzoek vaak een concessie
worden gedaan aan de gevraagde spoedzorg. Een ander knelpunt vormt de bereikbaarheid
van de locatie of patiënt, dan wel de transportmogelijkheid van de patiënt. Door tilassistentie van de brandweer wordt beoogde spoedhulpverlening door de ambulancezorg
vertraagd.
Onder ketenzorg wordt de samenwerking tussen de ketenpartners verstaan. Dat betekent
afstemming van verantwoordelijkheden tussen de opeenvolgende hulpverleners. De juiste
communicatie tussen hen is soms letterlijk van levensbelang voor de patiënt. De basis
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hiervoor is respect voor elkaars (uiteenlopende) deskundigheid die ten behoeve van de
patiënt kan worden ingezet. Dat geldt in het bijzonder voor de verloskundige die in de
thuissituatie exclusief deskundig is op het gebied van obstetrie en de ambulanceverpleegkundige die deskundigheid bezit op het terrein van vitale functieondersteuning. De verantwoordelijkheid voor de patiënt wordt op een geschikt moment bij formele overdracht
overgenomen door de ambulanceverpleegkundige. Bij overdracht van de patiënt aan het
verloskundig team in het ziekenhuis is wederom overdracht van verantwoordelijkheid aan
de orde. Het is van belang dat ook de opeenvolgend gegeven informatie uit de keten nu
adequaat wordt doorgeleid aan de laatste schakel in de 2elijn. De patiënt in de verloskundige keten kan door alle zorgverleners optimaal worden gedragen als zij de handen
ineenslaan.
Samenwerking met de eerste lijn; knelpunten en goede voorbeelden van effectieve
samenwerkingsafspraken. (Eric Hallensleben)
Acute zwangerenzorg: Het Goudse “In Zwang” model
Merkwaardig genoeg heeft de Minister de zwangerenzorg ondergebracht in het Asegment van de zorg, hetgeen betekent dat het om planbare zorg zou gaan. Iedereen die
iets met de verloskunde te maken heeft weet echter dat het bij uitstek een vak is van acute
niet planbare zorg.
De verloskundige zorg is ingedeeld in 1e en 2elijns zorg. Ongeveer de helft van de
vrouwen die zwanger is van hun eerste kind en in de eerste lijn onder controle zijn, komt
tijdens of direct na de zwangerschap, in de tweedelijn terecht. Van degenen die eerder
gebaard hebben is dit ongeveer 30%.
Dit betekent dat van een heel groot percentage zwangeren in een periode van negen
maanden 2 dossiers worden aangelegd. Aangezien een groot deel van de verloskunde zich
buiten kantooruren afspeelt, speelt dus ook een groot deel van de overdrachten van de 1e
naar de 2elijn zich op niet-reguliere tijden af. In een aantal gevallen betekent dit dat het
verloskundig dossier uit de 1elijn niet of slechts gedeeltelijk aanwezig is op het moment
van overname.
Ook echografische gegevens over de foetus zijn vaak niet gebundeld in één grafiek. De
laatste tijd is er enorm veel geld, tijd en energie besteed om die overdracht van gegevens
elektronisch te laten verlopen met zeer wisselende resultaten. Extra complicerende
factoren hierbij zijn dat de LVR (Landelijke Verloskundige Registratie) gegevens die
door de eerste lijn worden verzameld slechts beperkt corresponderen met de LVR
gegevens die de tweede lijn worden aangeleverd. De vervanging van de LVR-1 en LVR-2
door de landelijke perinatale registratie, laat nog op zich wachten.
Stichting In Zwang
Om te zorgen dat de zorg rond zwangerschap en geboorte optimaal verloopt en met name
om te zorgen dat de kwetsbare overdrachtsmomenten goed verlopen, is in de regio Gouda
en omstreken een stichting opgericht, de Stichting In Zwang
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De Stichting heeft drie simpele uitgangspunten:
Zowel verloskundigen, gynaecologen als kinderartsen zijn onmisbaar voor een goede
regionale zwangeren zorg, evenals een goede samenwerking tussen allen.
In de eerste lijn wat kan, in de tweede lijn, wat moet en alleen zolang het moet.
Gelijkwaardigheid in de relatie tussen verloskundigen en gynaecologen is essentieel en
iets anders dan gelijkheid.
Vanuit de vraag: “Wat is voor deze specifieke zwangere de meest optimale zorg die wij in
onze regio kunnen bieden?” hebben wij de volledige verloskundige indicatielijst doorgenomen. Waar mogelijk werden aanpassingen in regionale, vaak transmurale, protocollen vastgelegd. Door de uitgebreide protocollen wordt de vraag wie de zorg verleent
veel minder belangrijk dan de vraag welke zorg er wordt verleend.
Structuur Stichting In Zwang
De stichting kent zes bestuursleden: drie eerstelijns verloskundigen, twee gynaecologen
en een tweedelijns verloskundige. Er is een uitvoerig reglement waarin onder andere de
besluitvorming zorgvuldig is vastgelegd. De leden van het bestuur hebben een mandaat
van hun respectievelijke achterban. Vanzelfsprekend worden belangrijke beslissingen pas
genomen na onderling overleg met die achterban. De stichting kent verder vijf werkgroepen (zie organogram).
Stichting In Zwang
Bestuur
Coördinator

Werkgroep
Scholing

Werkgroep
E Zwangeren
Dossier

Werkgroep
ECHOcentrum

Werkgroep
VSV

Werkgroep
Onderzoek

Het valt buiten het bestek van deze voordracht om uitvoerig in te gaan op alle aspecten
van deze Stichting. In het kader van de acute zwangerenzorg zijn er echter een aantal
elementen van belang.
Scholing
De stichting In Zwang heeft een GEMOET (Goudse Eerstelijns cursus Management of
Obstetric Emergencies en Trauma) ontwikkeld. Hierbij worden door de verloskundigen,
arts-assistenten en gynaecologen na theoretische voordrachten, een aantal eerstelijns
obstetrische noodscenario’s in de praktijk geoefend. Inmiddels wordt de cursus ook door
het ambulancepersoneel uit de regio gevolgd. Dit draagt enorm bij aan het wederzijds
begrip voor elkaars problemen en dilemma’s en heeft een zeer positieve invloed op de
samenwerking. Door de gemeenschappelijke scholing spreken alle betrokkenen in
noodsituaties “dezelfde taal” waardoor de communicatie beter verloopt.

Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten, NIVEL 2010

95

Ook is er een complete cursus voor kraamverzorgenden ontwikkeld die aansluit bij de
GEMOET cursus en die kraamverzorgenden schoolt in ondersteuning bij noodsituaties
tijdens de thuisbevalling.
De Werkgroep ICT
Omdat een van de meest kwetsbare punten van overdracht de informatie voorziening
betreft streeft de Stichting naar één elektronisch zwangeren dossier per zwangere. Zoals
reeds aangegeven komen zeer veel zwangeren vroeg of laat in de tweede lijn terecht.
Vrijwel altijd zal na de periode in de 2elijn de patiënte, al dan niet in het kraambed
terugkomen bij de verloskundige. In onze regio besteden zowel de Maatschap Gynaecologie, de Kring van Verloskundigen als het ziekenhuis tijd geld en energie in dit
elektronisch dossier. Wij zijn met partners in het veld bezig een gemeenschappelijk
dossier te verwezenlijken en verwachten er eind van dit jaar mee te kunnen werken. Grote
delen zijn reeds gebouwd.
De werkgroep Echografie
Door In Zwang was samen met het Groene Hart ziekenhuis reeds een eerstelijns Echocentrum opgericht dat alle termijnecho’s, nekplooi metingen en SEO’s (Struktureel
Echoscopisch Onderzoek) in de regio(ook voor de 2de lijn) verricht. Hier werken
tweedelijns- en eerstelijns echografisten samen. Door opslag van alle echo-gegevens van
een foetus tijdens de zwangerschap in één curve, worden afwijkingen sneller gesignaleerd. Met name groeivertraging, een belangrijke oorzaak van acute problemen durante
partu, zal zo sneller aan het licht komen.
De Werkgroep VSV
Deze werkgroep organiseert de regionale VSV avonden waar ook de perinatal audit
onderdeel van uitmaakt. Hierbij worden zowel de eerste- als tweedelijns ernstige
morbiditeit en mortaliteit besproken. Er is altijd een kinderarts aanwezig en de perinatal
audit is conform de nieuwe richtlijnen georganiseerd. Ook hiermee hopen wij beter grip
te krijgen op de acute zaken in de verloskunde.
De Werkgroep Onderzoek
Het entameren van regionaal transmuraal wetenschappelijk onderzoek kan zeker een
bijdrage leveren aan preventie van acute verloskundige problemen. Hier liggen grote
mogelijkheden om integraal onderzoek te doen. Er is reeds contact met het cluster over
transmurale obstetrische studies. Zodra het transmuraal elektronisch dossier klaar is biedt
dit goede mogelijkheden voor regionaal onderzoek. Hier kunnen wij gezamenlijk een
verbetering van de regionale zorg mee bewerkstelligen.
Tot slot
Het belangrijkste resultaat is dat we ons samen (verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen) richten op de vraag wat goede integrale zwangerenzorg is. Door de gemeenschappelijke scholing in emergencies is het vaardigheidsniveau van de hele zorgketen verhoogd. Met duidelijke transmurale afspraken is de voorlichting en behandeling zeer
eenduidig en waar mogelijk evidence-based. Door (het streven naar) een elektronisch
web-based dossier is de kans op informatieverlies en miscommunicatie enorm af-
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genomen. Analyse van de hele ketenzorg wordt mogelijk en maakt tekortkomingen in de
keten zichtbaar. Door de integratie van eerste en tweede lijns echografie is het kwaliteitsniveau hiervan in de hele regio gewaarborgd.
Doordat steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde subgroepen
(mensen met overgewicht, allochtonen, vrouwen boven de 30 jaar enz.) een eigen risicoprofiel hebben, dreigt er een situatie te ontstaan waarbij zelden nog iemand geen verhoogd risico heeft. Zo komen (te) veel zwangeren in 2elijn. Wij vinden dit een onwenselijke en onnodige ontwikkeling. Door goede regionale, transmurale afspraken, zo nodig
per specifieke patiënt, zijn wij ervan overtuigd dat er verantwoorde zorg door eerste en
tweede lijn gezamenlijk kan worden gegeven. Naast de grote winst in kwaliteit van de
zwangerenzorg die wij met onze stichting hebben bereikt en nog hopen te bereiken, is een
van de zeer grote winstpunten dat het zo ongelooflijk inspirerend is om op deze wijze te
werken.
De rol die de ROAZ kan vervullen bij het verbeteren van de organisatie van spoedzorg
in de verloskundige keten. (Marieke Hermus)
Praktijkvoorbeeld: verbeter- en verankeringspunten bij retentio placentae en HPP
Eind april is het document “Verbeter- en verankeringspunten bij retentio placentae en
HPP”, uitgebracht door de Brabantse focusgroep Acute Obstetrie, onder alle ketenpartners in de regio Brabant verspreid. Het document is het resultaat van een inventarisatie van de werking, afspraken en knelpunten in de zorgketen van Haemorraghia Post
Partum (HPP) waarbij verschillende professionals uit het veld de handen ineen hebben
geslagen om te komen tot verbeterpunten voor de kwaliteit van zorg aan patiënten met
een retentio placentae en/of HPP. Zo hebben in de focusgroep vertegenwoordigers zitting
van verloskundigenkringen, Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) en gynaecologen.
De opdracht van het ROAZ en de Wet Toelating Zorginstellingen (zie kader) is door de
focusgroep Acute Obstetrie serieus opgepakt met als resultaat de verbeterpunten voor de
kwaliteit van zorg aan patiënten met een retentio placentae en/of Haemorraghia Post
Partum (HPP). Deze aandoeningen zijn door de focusgroep gekozen als “casus” omdat zij
relatief frequent voorkomen en acute bemoeienis van alle partners in de verloskundige
zorgketen vereisen.
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4. Samenvattingen parallelsessies
Interdisciplinaire vaardigheidstraining met een lotus patiënt. (Ageeth Rosman)
Overdrachtsmomenten bij een calamiteit in de thuissituatie
Aan de hand van een calamiteit in de verloskunde ( het krijgen van een eclamptisch insult
in de zwangerschap) worden de verschillende overdrachtsmomenten en verantwoordelijkheden tussen 1e en 2elijns zorgverleners in beeld gebracht.
De casus wordt gespeeld door lotuspatiënten en zorgverleners.
De overdrachtsmomenten worden geobserveerd door de workshopdeelnemers. Daarna
zullen de observaties uit de zaal plenair worden besproken en zal dit getoetst worden aan
de dagelijkse praktijk.
De workshop zal worden afgesloten met een poster waarop de inhoud van de verschillende overdrachtsmomenten en verantwoordelijkheden worden vermeld.
Hoe ontwikkelen we gezamenlijk een goede overdracht? (Peer Schetters)
Rapportage bij verloskundige zorg
De gemiddelde ambulancehulpverlener komt weinig in aanraking met de verloskundige
spoedzorg. Meestal wordt de ambulance gevraagd in verband met een niet vlottende
uitdrijving of een fluxus durante of post partum. Daarnaast wordt de ambulance nogal
eens ingezet bij een pasgeborene met een slechte start. Voor de hulpverlening wordt
gebruik gemaakt van het Landelijk Protocol Ambulancezorg. En gerapporteerd wordt er
aan de hand van de afkorting MIST. Dit staat voor Mechanism of injury, Injury’s
sustained, Signs en Treatment. Aangevuld met de historie van de patiënt (de afkorting
AMPLE; Allergies, Medication, Past, Last meal, Environment) De rapportage rondom de
verloskundige zorg verschilt vanuit het oogpunt van de ambulanceverpleegkundige niet
wezenlijk van de rapportage bij ambulancezorg voor andere medische disciplines. Er kan
onderscheid worden gemaakt in de primaire inzet van de ambulance (een burger vraagt
via 112 om hulp of een professional vraagt hulp van de ambulance en is zelf niet ter
plaatse) of secundaire inzet (een professional regelt ambulancehulpverlening voor een
patiënt en is zelf ter plaatse). Bij een primaire inzet is de ambulance verantwoordelijk
voor de overdracht aan de volgende hulpverlener in de keten (verloskundige, huisarts,
acute hulpafdeling, verloskunde afdeling) Bij een secundaire inzet draagt de primaire
hulpverlener zorg voor een goede overdracht en vult de ambulancehulpverlener na
vervoer alleen aan.
Tijdens de workshop is na de inleiding ingegaan op de manier om de rapportage naar en
vanuit de ambulancehulpverleners te optimaliseren. Er is onder andere gekeken naar een
aantal belangrijke items bij de overdracht naar volgende hulpverleners en daarnaast heeft
er een discussie plaats gevonden over de mogelijkheden om de rapportage te verbeteren.
Hoe functioneert het VSV; hoe kun je het verbeteren? (Marieke Smith)
Een VSV: Verloskundig SamenwerkingsVerband, is een gestructureerde vorm van
samenwerking tussen eerste- en tweedelijns verloskundige zorgverleners in het
adherentiegebied van een ziekenhuis met een verloskundeafdeling.
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Dat wil zeggen: in ieder geval eerstelijns verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen
(indien praktiserend in de regio) en gynaecologen, zo mogelijk aangevuld met kraamzorgaanbieders, en kinderartsen/neonatologen.
In deze parallelsessie is ingegaan op de voorgeschiedenis van het VSV in het algemeen
en het VSV Arnhem in het bijzonder. Wanneer is het opgezet, wie nemen er aan deel,
welke activiteiten zijn door de jaren heen door en in het VSV ontplooid? Wat loopt goed,
wat loopt niet goed, waar zitten knelpunten en hoe kunnen die aangepakt worden?
In deze parallelsessie is aan de hand van praktijkvoorbeelden met de verschillende aanwezige disciplines gediscussieerd over hoe een optimaal functionerend VSV er uit kan
zien.
De rol van de huisarts in de verloskundige spoedzorg. ( André de Vries)
Huisarts en verloskundige: van ‘oude strijd’ naar ‘nieuwe samenwerking’
Er heeft een interactieve workshop plaatsgevonden over knelpunten in spoedzorg/reguliere zorg in de verloskundige keten.
Belangrijkste knelpunten in spoedzorg tussen huisartsen en verloskundigen:
- bereikbaarheid van elkaar.
- onduidelijke informatievoorziening en verwijsmogelijkheden tussen de twee beroepsgroepen.
Vanuit de eigen ervaring van de presentator als huisarts en verloskundige vindt discussie
over zorg plaats rond:
- Urineweginfecties tijdens de zwangerschap.
- Hypertensie en complicaties in de zwangerschap.
- Verloskundige spoedzorg op de huisartsenpost.
Mogelijkheden voor de toekomst:
Samenwerking tussen huisartsen en verloskundigen versterken om een goede eerstelijns
verloskunde neer te zetten, inclusief preconceptiezorg! Zorg rond de patiënt organiseren.
Goede overlegstructuur opzetten voor zorg tijdens kantooruren en op de huisartsenpost.
Meer LESA’s maken.
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Bijlage 6: Regiorapportage

1. Inleiding
Dit is een regiorapportage van de regio [Naam regio]. Voor het opstellen van de regiorapportages is gebruik gemaakt van een kleine selectie tabellen afkomstig uit het
hoofdstuk resultaten vragenlijst onderzoek uit het rapport. Enkele tabellen zijn hierbij
samengevoegd of aangepast aangezien het per regio slechts om kleine aantallen
respondenten gaat. Om deze zelfde reden is er ook voor gekozen de resultaten per regio
ten opzichte van de landelijke resultaten enkel in absolute aantallen weer te geven, met
uitzondering van de figuren. Gegevens van huisartsenposten zijn niet vermeld omdat de
landelijke respons van de huisartsen niet hoger lag dan zeven.

2. Algemeen
Allereerst worden enkele algemene gegevens gepresenteerd, zo is in tabel 2.1 de respons
per traumaregio per ketenpartner te zien. Tabel 2.2 laat het gemiddeld aantal spoedverwijzingen zien. In Figuur 2.1 is weergegeven hoe vaak, volgens de verschillende ketenpartners, door de meldkamer een tijdsindicatie wordt gegeven voor het arriveren van de
ambulance.
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Tabel 2.2:

Gemiddeld aantal spoedverwijzingen durante partu, naar eigen inschatting
van de ondervraagde zorgverleners.
Eerstelijns
verloskundigen
landelijk
regio
n
n

Afdelingen verloskunde
ziekenhuizen
landelijk
regio
n
n

Ambulancediensten
landelijk
regio
n
n

=< Wekelijks
=< Maandelijks
Jaarlijks

6
26
19

18
10
4

2
13
9

Totaal

51

25

18

Figuur 2.1:

Wordt door de meldkamer de tijdsindicatie gegeven over de duur tot de
aankomst van de ambulance in absolute aantallen.
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3. Afspraken tussen ketenpartners
Hieronder zijn drie tabellen weergegeven over afspraken, in hoeverre deze aanwezig zijn
en in hoeverre deze gewenst worden door de verschillende ketenpartners uit de verloskundige spoedzorgketen.

Tabel 3.1: Afspraken omtrent het telefonisch contact met de meldkamer
Zijn er afspraken over welke
informatie overgedragen
moet worden?
landelijk
regio
n
n

Zijn duidelijke
(schriftelijke) afspraken
wenselijk?
landelijk
regio
n
n

Verloskundigen
Nee
Ja

53
0

22
27

Afdelingen verloskunde
Nee
Ja

30
0

12
18

9
9

5
4

Volgens:

Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja

Tabel 3.2: Afspraken omtrent overdracht tussen de ambulanceverpleegkundigen en
andere zorgverleners uit de keten
Zijn er afspraken over
welke informatie
overgedragen moet
worden?
landelijk
regio
n
n

Volgens… → met…
Verloskundigen → Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja
Afdelingen verloskunde → Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja
Ambulanceverpleegkundigen → Verloskundigen
Nee
Ja
Ambulanceverpleegkundigen → Afdelingen verloskunde
Nee
Ja

104

Zijn duidelijke
(schriftelijke)
afspraken
wenselijk?
landelijk
regio
n
n

48
5

22
24

28
1

14
14

14
4

9
5

10
8

8
2
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Tabel 3.3: Afspraken omtrent het telefonisch contact met het ziekenhuis

Volgens:

*

Zijn er afspraken over wie de
telefoon beantwoordt?
landelijk
regio
n
n

Zijn duidelijke (schriftelijke)
afspraken wenselijk?
landelijk
regio
n
n

Verloskundigen
Nee
Ja

4
49

3
4

Ambulanceverpleegkundigen
Nee
Ja

16
2

9
7

Afdelingen verloskunde*
Nee
Ja

0
30

-

Aan de zorgverleners op de afdelingen verloskunde is omtrent het telefonische contact gevraagd of er afspraken zijn tussen hen en de eerstelijns verloskundigen.
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4. Inzicht in elkaars (on)mogelijkheden
Eén van de belangrijke thema’s uit het onderzoek is het belang van inzicht in de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de andere ketenpartner. In tabel 4.1 is
weergegeven of de verschillende ketenpartners vinden genoeg inzicht te hebben in de
(on)mogelijkheden van de meldkamer en de ambulancedienst. En in figuur 4.1 is dit in
het algemeen weergegeven.

Tabel 4.1: Hebben ketenpartners het gevoel voldoende inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de meldkamer en het ambulancepersoneel?
Eerstelijns
verloskundigen
landelijk
regio
n
n

Afdeling
verloskunde
regio landelijk
n
n

Ambulanceverpleegkundigen
regio landelijk
n
n

Inzicht in (on)mogelijkheden
meldkamer
Nee
Ja

29
24

21
7

3
15

Inzicht in (on)mogelijkheden
ambulancepersoneel
Nee
Ja

22
31

16
13

-

Figuur 4.1:

Mate van inzicht in elkaars (on)mogelijkheden naar mening van de zorgverleners
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5. Overleg en evaluatie
Tot slot zijn er twee tabellen weergegeven over formeel overleg en deelname aan interdisciplinaire scholing en een figuur over of er geëvalueerd wordt met verschillende ketenpartners.

Tabel 5.1: Formeel overleg tussen de verschillende ketenpartners
Met:
Volgens:

Eerstelijns
verloskundigen
regio landelijk
n
n

Afdelingen
verloskunde
landeregio
lijk
n
n

Ambulance
dienst
landeregio
lijk
n
n

Meld
kamer
regio landelijk
n
n

3
7
41

31
12
9

42
7
3

28
1
0

27
1
1

Eerstelijns verloskundigen
Nee, of alleen informeel
Ja, soms of op eigen verzoek
Ja, regelmatig of structureel
Afdelingen verloskunde
Nee, of alleen informeel
Ja, soms of op eigen verzoek
Ja, regelmatig of structureel

1
0
28

Ambulancedienst
Nee, of alleen informeel
Ja, soms of op eigen verzoek
Ja, regelmatig of structureel

13
4
0

9
8
1

7
5
6

Tabel 5.2: Deelname aan interdisciplinaire scholing
Eerstelijns
verloskundigen
landelijk
regio
n
n
Nee
Ja

Afdelingen
verloskunde
landelijk
regio
n
n

23
30

Figuur 5.1:

Ambulancediensten
regio
n

landelijk
n

9
21

5
13

Evaluatie met de betrokkenen in geval van een spoedzorg incident
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