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1. Inleiding 
 
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Stichting Zelfbewustzwanger, en 
Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelen samen een Consultkaart voor een 
zwangerschap van 41 weken of langer. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 
begeleidt dit proces.  
 
Voor de inbreng van het patiëntperspectief is de vragenlijst “Ervaringen zwangerschap 
van 41 weken en langer ontwikkeld” en ingevuld door 723 deelnemers. De vragenlijst is 
gebaseerd op de inbreng van Stichting Zelfbewustzwanger, KNOV, NVOG en 
Patiëntenfederatie Nederland.  
 
Stichting Zelfbewustzwanger heeft vervolgens 8 interviews georganiseerd met 
respondenten van de vragenlijst in de periode 1 juli t/m 12 juli 2021.  
 
Het doel van de interviews was om extra inzicht te krijgen in de achterliggende vragen 
die vrouwen hebben ten aanzien van de top 5 van belangrijkste onderwerpen voor het 
maken van een keuze tussen de verschillende opties bij een zwangerschap van 41 weken 
of langer. 
 
Het gaat dan om de volgende 5 onderwerpen: 

1. Het risico voor mijn kindje 
2. Het risico voor mij tijdens de bevalling 
3. Hoe een bevalling verloopt  
4. De kans dat het lukt 
5. Het effect op de binding tussen moeder en kind 

 
Stichting Zelfbewustzwanger heeft zoveel mogelijk invulling gegeven aan de interviews 
conform de opzet beschreven in bijlage 1. Naast concrete input t.a.v. bovenstaande 
onderwerpen kwamen er ook veel andere relevante inzichten naar voren die van belang 
zijn bij het ontwikkelen van deze consultkaart en/of overig voorlichtingsmateriaal.  
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2. Aanbevelingen voor toepassing en ontwikkeling van de consultkaart 
 
2.1 Aanbevelingen voor toepassing van de consultkaart 
 
De interviews met respondenten hebben veel aanbevelingen opgeleverd voor de 
toepassing en de ontwikkeling van de consultkaart, maar ook in bredere context kunnen 
er waardevolle inzichten vanuit cliëntenperspectief uit worden afgeleid. Om die reden is 
het aan te bevelen om de afzonderlijke interviewverslagen te lezen. 
 
Wat opviel is dat de behoefte aan informatie over de volgende onderwerpen bij meerdere 
interviews terugkwam:  

• de exacte reden dat je kindje bij +41 weken zwangerschap een verhoogd 
risico heeft op overlijden;  

• verwachtingen en risico’s bij inleiden van de bevalling, en;  
• verschillen tussen een bevalling in het ziekenhuis en een thuisbevalling. 

 
Daarnaast viel op dat vrouwen soms juist geen behoefte hebben aan informatie. Soms 
omdat ze niet het risico willen lopen om bang of onrustig te worden van de informatie, 
soms omdat het op dat moment te veel informatie is en soms omdat ze volledig willen 
afgaan op het advies van de zorgprofessional.  
 

è Het is dus belangrijk dat vrouwen zelf kunnen kiezen of en wanneer ze 
(welke) informatie ontvangen over dit onderwerp.  

 
Dit is ook in lijn met de resultaten van de vragenlijst waarbij 59% aangeeft informatie te 
willen ontvangen vóór 41 weken zwangerschap, 26% pas ná 41 weken zwangerschap en 
15% helemaal geen behoefte heeft aan deze informatie.   
 

è Daarnaast komt naar voren dat het bij de counseling op grond van deze 
consultkaart belangrijk is om expliciet aan te geven dat afwachten ook 
oké is en dat je bij het maken van je keuze naar je eigen gevoel mag 
luisteren.  

è Ook is het belangrijk dat in het gesprek de focus ligt op de initiële 
wensen van hoe de vrouw graag wilde bevallen en of dat nog steeds een 
optie is.  

è Tot slot is het van belang om aandacht te hebben voor de mentale 
toestand van de zwangere vrouw en om inzicht te krijgen in welke 
overwegingen ten grondslag liggen aan haar keuze. 

 
In de volgende paragraaf volgt een opsomming van aanbevelingen die zijn afgeleid uit de 
interviews. Gelet op de lange lijst, is er waarschijnlijk onvoldoende ruimte om alles op de 
consultkaart te zetten, zelfs indien alleen de top 5 onderwerpen worden uitgewerkt.  
 
Om die reden dient nagedacht te worden over welke aanvullende informatiematerialen 
ontwikkeld dienen te worden, zodat vrouwen de optie hebben om volledig geïnformeerd 
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te zijn. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de informatiebehoefte (om een 
zorgvuldige afweging te kunnen maken) breder is dan de top 5 onderwerpen op grond 
van de vragenlijst.  
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2.2 Opsomming inhoudelijke aanbevelingen voor ontwikkeling van de 
consultkaart 
 
 

• Het woord “inleiding” of de omschrijving “bevalling kunstmatig opwekken” geeft 
de indruk dat er alleen aan het begin van de bevalling iets medisch gebeurt en 
dat daarna het eigen lichaam (de natuur) het weer kan overnemen. Uit de 
ervaringen kwam echter naar voren dat de pomp met weeënopwekkers vaak niet 
meer uitgaat en zelfs vaak alleen maar verder opgehoogd wordt. Indien het 
zelden voorkomt dat de weeënopwekkers uitgezet worden en dat het eigen 
lichaam het zelf overneemt, dan zou dit heel duidelijk in de informatie naar voren 
moeten komen. 
 

• Definieer “bevalling”. Respondenten hadden het gevoel dat hun bevalling al 
startte bij het plaatsen van het ballonnetje, omdat ze vanaf dat moment al 
(heftige) weeën voelde. Indien dit niet als start van de bevalling wordt gezien en 
dus niet meetelt voor de bevallingsduur, dan moet dat heel helder terugkomen in 
de informatie. Meerdere respondenten hadden het gevoel dat hun bevalling al 
direct startte na het plaatsen van het ballonnetje (en dus heel erg lang duurde).  
 

• Geef aan hoe zeker de zwangerschapsduur is en waarom dat zo is. De 
uitgerekende datum blijkt bij meerdere respondenten tot onrust/angst te leiden. 
 

• Geef aan in hoeverre de natuurlijke zwangerschapsduur varieert en waarom dat 
zo is. Geef ook aan of dat erfelijk bepaald kan zijn. Geef aan waarom er zoiets 
bestaat als een uitgerekende datum. De uitgerekende datum blijkt bij meerdere 
respondenten tot onrust/angst te leiden en helpt niet bij het maken van 
zorgvuldige afweging, men heeft liever een marge of uiterste datum. 
 

• Geef aan waarom er precies een verhoogd risico is op het overlijden van je kind 
bij een zwangerschapsduur van +41 weken. Waar heeft dit mee te maken 
vragen veel respondenten zich af. Wordt de baby te groot? Is er te weinig 
ruimte? Heeft het te maken met de grootte van de baby versus postuur van de 
moeder? Heeft het kindje dan geen ruimte meer om te groeien en dat het dan 
overlijdt omdat het in de verdrukking komt? Is er een verhoogd risico dat de 
baby de navelstreng om zijn nek krijgt en stikt? Heeft het te maken met dat mijn 
lichaam/placenta op is en hij geen goede voeding meer krijgt? Hoe kom je er 
überhaupt achter of je dit risico daadwerkelijk loopt? Wat is de kans precies dat 
dit gebeurd? Is daar al iets van te zien bij echo’s, hartslag meten, ctg etc. of zijn 
er andere signalen? Of wordt het inleiden van de bevalling als een 
voorzorgsmaatregel ingezet? Op welke onderzoeken is dit verhoogde risico 
gebaseerd, hoe sterk is de bewijskracht, in welke context zijn deze onderzoeken 
uitgevoerd? Cliënten hebben op dit punt meer informatie nodig om een 
weloverwogen keuze te kunnen maken.  
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• Geef aan of er voor de moeder een verhoogd risico is bij afwachten na >41 
weken op een te groot kind en daardoor uitscheuren, een totaalruptuur of een 
knip. 
 

• Leg uit welke medicijnen/stoffen er exact in het infuus zitten bij een inleiding, 
wat de werking daarvan is, hoe deze worden opgenomen door het lichaam, 
welke bijwerkingen deze kunnen hebben en of er verschillen zijn met de eigen 
hormonen die bij een natuurlijke bevalling zouden zijn aangemaakt (endorfines, 
gevoel van “high”-zijn, copingsmechanisme, in contact met je lijf etc.). Meerdere 
respondenten geven aan op dit punt niet goed geïnformeerd te zijn en hebben 
het gevoel dat er een groot verschil is.  
 

• Leg uit dat een inleiding niet betekent dat de bevalling dan ook vlotter verloopt. 
Meerdere respondenten hadden de verwachting dat de bevalling vlotter/sneller 
zou gaan, omdat de medicijnen hun lichaam zouden helpen maar sommigen 
hadden juist het gevoel dat deze hun lichaam tegenwerkten.  
 

• Licht toe of een inleiding zwaarder kan zijn dan een natuurlijke bevalling. 
Respondenten geven aan dat ze het gevoel hadden dat je ‘iets’ forceert, dat je 
probeert iets op te wekken terwijl je lijf er niet klaar voor is en dat je lichaam dan 
juist in de ‘verzetstand’ kan komen en het averechts kan werken. Als dit 
inderdaad zo is dan hadden ze dit graag van tevoren geweten.  
 

• Licht toe of een inleiding meer stressvol kan zijn voor de baby en er een groter 
risico is op complicaties bij de baby. Meer specifiek vragen respondenten zich af 
of er een verhoogd risico is op foetale nood, er een hoger risico is op infecties, 
bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. 
 

• Licht toe dat er bij een inleiding vaak wordt voorgesteld om een schedelelektrode 
te plaatsen en dat dit geen plakkertje is. 
 

• Licht toe of je wel of niet naar huis mag na het plaatsen van het ballonnetje, 
wanneer er een ballontje geplaatst wordt, waar die precies geplaatst wordt en 
wanneer er geen ballonnetje meer geplaatst hoeft te worden en er direct gestart 
kan worden met het breken van de vliezen. Het was voor respondenten vaak 
onduidelijk wanneer ze nou ‘klaar’ waren om ingeleid te worden. Heeft dit alleen 
met aantal centimeters ontsluiting te maken of ook met in hoeverre de 
baarmoedermond verweekt is? 
 

• Licht toe hoe lang je lichaam de kans krijgt bij een inleiding van de bevalling om 
uit zichzelf te starten (dus van nature te starten) met de bevalling/weeën nadat 
de vliezen zijn gebroken en dus nog vóórdat de pomp met weeënopwekkers 
wordt aangezet en waarom dat zo is. Licht toe wanneer de pomp met 
weeënopwekkers normaal gesproken geplaatst wordt (voor of na breken van de 
vliezen?), wanneer deze aangezet wordt en hoe vaak en wanneer de pomp een 
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standje hoger/lager of uitgezet wordt, waar dit van afhangt en in hoeverre je dit 
zelf kan bepalen. 

 
• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een weeënstorm en 

waarom dat (niet) zo is. 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een ruggenprik en waarom 
dat (niet) zo is. Indien er een verhoogd risico is op een ruggenprik welk effect 
heeft dan een ruggenprik op het verdere verloop van de bevalling? 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een knip en waarom dat 
(niet) zo is. 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een totaalruptuur en 
waarom dat (niet) zo is. 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op dat de baby niet goed 
indaalt, omdat je minder bewegingsvrijheid hebt (vaker ligt) en waarom dat 
(niet) zo is. 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een keizersnede en waarom 
dat (niet) zo is. 
 

• Licht toe of er bij een inleiding een groter risico is op een negatieve 
bevalervaring en waarom dit (niet) zo is. Neem daarbij ook mee of er verschillen 
zijn tussen vrouwen die voor het eerst bevallen en vrouwen die al vaker zijn 
bevallen (dit verschil is overigens relevant om mee te nemen bij meerdere 
punten in de opsomming). Meerdere respondenten gaven aan dat ingeleid 
worden bij een eerste bevalling voor hen een groter risico betekende op het 
verliezen van de eigen regie, omdat ze nog geen referentiekader hadden van een 
eerdere bevalling.  
 

• Licht toe of er na een inleiding een groter risico is op een postnatale depressie en 
waarom dit (niet) zo is. 

 
• Licht toe of je bij een inleiding een verhoogd risico hebt op minder eigen regie en 

waarom dit (niet) zo is.  
 

• Licht toe welke tools/technieken er beschikbaar zijn om tijdens een inleiding nog 
de regie te behouden over wat er gebeurt.  
 

• Licht toe in hoeverre je nog je vrijheid hebt bij een inleiding. Kan je nog naar 
buiten, kan je douchen, kan je muziek luisteren, kan je in verschillende 
houdingen bevallen? 
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• Geef aan of je bij een inleiding een verhoogd risico loopt op een bevalhouding 
die je niet zelf kan kiezen.  
 

• Geef aan of je bij inleiding een verhoogd risico hebt op het plaatsen van een 
katheder na de bevalling.  
 

• Geef aan of je bij een inleiding een verhoogd risico hebt op een cascade van 
medische ingrepen en zo ja welke.  
 

• Geef aan of je bij een inleiding toch nog continue begeleiding kan ontvangen van 
je eigen verloskundige. Waar hangt dat vanaf? 
 

• Geef aan voor alle risico’s en voorgestelde interventies die genoemd worden 
waar dit op gebaseerd is, welke onderzoeken hieraan ten grondslag liggen, wat 
de bewijskracht is van deze onderzoeken en wat de context is van de 
onderzoeken. 
 

• Wat zijn de lange termijneffecten van alle opties voor de vrouw zelf en voor het 
kind. Meer specifiek is het immuunsysteem van kinderen na 5 jaar minder goed 
bij een inleiding?  
 

• Geef aan hoe de Nederlandse geboortezorg scoort als het gaat om hoe vaak 
medische interventies worden ingezet in het algemeen? Hoe zijn de verschillen 
per regio, per ziekenhuis en per (type) verloskundigenpraktijk (grote praktijk, 
kleine praktijk, caseload verloskundige). Welk effect heeft dat op de opties die 
hier besproken worden? Hebben vrouwen die voor een inleiding kiezen in regio A 
bijvoorbeeld een grotere kans op een knip en ruggenprik dan in regio B? 
 

• Licht de optie afwachten/niets doen uitgebreid toe.  
(voordelen, nadelen, kans van slagen, risico’s etc.) 
 

• Licht de optie strippen en vliezen breken door de eigen verloskundige goed toe 
(voordelen, nadelen, kans van slagen, risico’s etc.) 
 

• Geef aan welke alternatieve opties er allemaal zijn. Respondenten willen graag 
weten of er naast inleiden in de tweede lijn, afwachten/niets doen en strippen en 
vliezen breken in de eerste lijn, nog alternatieven zijn. Meerdere respondenten 
hoorden achteraf over alternatieven, zo zou er een homeopathisch middel zijn 
dat zou helpen om de baarmoedermond te verweken. Daarnaast hoorden ze over 
acupunctuur en voetreflextherapie. Ze begrijpen dat dit methoden zijn die 
wellicht niet medisch onderbouwd zijn, maar ze hadden er toch graag over 
gehoord en dan zelf een afweging gemaakt. 
 

• Licht toe of er verschillen zijn tussen een bevalling in het ziekenhuis en een 
thuisbevalling en verwijs naar een document waar deze verschillen in staan 
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genoemd (indien er geen ruimte is om daar in deze consultkaart op in te gaan). 
Voor cliënten blijkt dit essentiële informatie om een goede afweging te maken. 
Dit komt steeds weer terug in de interviews. Neem daarbij mee of er een groter 
risico is op een negatieve bevalervaring. Zo vragen respondenten zich af of je 
een groter risico loopt dat als je persdrang hebt langer (uren?) moet wachten tot 
je ‘mag’ persen omdat er geen personeel beschikbaar is door wisseling van shifts 
in het ziekenhuis. (dit was bij 2 respondenten aan de hand, 2,5 – 3 uur wachten 
met persen) Of er een groter risico is op dat je meer verschillende zorgverleners 
ziet. Of er een groter risico is op dat je veel alleen gelaten wordt en geen 
continue begeleiding hebt? Komen zorgverleners in het ziekenhuis alleen voor 
het uitvoeren van medische handelingen? Of er überhaupt verschillen zijn in 
begeleiding naar de cliënt tussen een verloskundige versus het 
ziekenhuispersoneel. Of er een groter risico is op een cascade van ingrepen en zo 
ja welke ingrepen dan allemaal. Of er een groter risico is dat de bevallingsduur 
moet passen binnen de dienstroosters. Of er minder bewegingsvrijheid is. Of er 
een verschil is in ruimte om zelf beslissingen te maken versus protocollen die 
leidend zijn. Of er een verschil is in communicatie tussen 1ste lijns verloskundigen 
en cliënten en zorgprofessionals in de 2de lijn en cliënten. 
 

• Geef aan of het ook mogelijk is om bij 40 weken ingeleid te worden en wat daar 
de risico’s van zijn (verwijzing opnemen naar de andere consultkaart over 
electieve inleiding?) 

 
• Geef aan wat de gemiddelde kosten zijn van een inleiding versus de andere 

opties? 
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3. Interviewverslagen 
 
Interview 1 
 
Respondent had al na 1 week zwangerschap informatie opgezocht over inleiden i.v.m. 
haar extreme misselijkheid (HG). Ze hoopte vanaf 37 weken ingeleid te kunnen worden, 
maar dit stond haar verloskundigenpraktijk niet toe, die bleven hameren op alle nadelen 
van inleiden en de voordelen van een natuurlijke bevalling. Respondente moest 
uiteindelijk wachten tot 41 weken plus 6 dagen. Achteraf gezien denkt ze dat dit toch 
goed is geweest. Zij en haar baby hebben de inleiding als zeer zwaar ervaren.  Ze denkt 
dat door langer te wachten haar baby het waarschijnlijk beter aan kon.  
 
Vanaf 41 weken werd ze voor het eerst gestript, daarna nog een tweede keer gestript en 
toen doorververwezen naar het ziekenhuis. Een dag later werd het ballontje geplaatst en 
mocht ze naar huis.  Na 2-3 uur begonnen de weeën, die hielden heel lang aan, ze had 
het idee dat haar bevalling echt begonnen was, maar na een hele middag en nacht 
weeën te hebben gehad viel het de volgende ochtend stil en bleek in het ziekenhuis dat 
ze pas 1 cm ontsluiting had. Vanaf dat moment kan ze het zich allemaal niet zo goed 
herinneren. Ze verkeerde in een roes door hoe ziek ze zich voelde en door slaapgebrek. 
Ze bleef in het ziekenhuis, kreeg pillen, daarna werden de vliezen gebroken en werd 
gestart met het infuus met weeënopwekkers. Dit had in eerste instantie weinig effect. Er 
kwamen wel weeën, maar deze waren niet sterk genoeg voor verdere ontsluiting. Na 1,5 
dag steeds de pomp ophogen leken ze door de opties heen en werd al gesproken over 
spoedkeizersnede. Toen ineens kwam er een mega weeënstorm en vervolgens een 
ruggenprik. Helaas leidde dat ook niet tot voldoende ontsluiting, ze zat pas op 4 cm.  
Daarna werd meerdere keren gezegd er moet waarschijnlijk een spoedkeizersnede 
worden uitgevoerd, maar ze gaven steeds  een half uurtje extra – en dan ging het 
eventjes toch weer beter. En net toen er geen hoop meer leek, was er ineens 
binnen 1 uur volledige ontsluiting. Helaas was dit net in een wisseling van 
shifts en moest ze 2,5 uur lang haar persdrang wegpuffen/inhouden. Ze 
voelde zich compleet in de steek gelaten en haar man smeekte om hulp maar 
er was niemand die hen kon helpen. Uiteindelijk was er wel iemand (dus pas na 2,5 
uur) en kon ze gaan persen.  
 
Haar zoontje had heel veel complicaties bij de geboorte. Hij bewoog en ademde 
niet/nauwelijks en zag helemaal paars. Hij kon zijn temperatuur niet vasthouden, had 
ook in het vruchtwater gepoept. Ondanks de slechte conditie werden ze toch naar huis 
gestuurd en achteraf heeft het ziekenhuis erkend dat dit een grove fout was. 3 uur later 
werden ze door kraamzorg met spoed teruggestuurd naar het ziekenhuis. Er waren 
torenhoge infectiewaarden, maar ze vonden in het bloed niets terug (geen 
hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging). Men dacht dat deze infectiewaarden 
waarschijnlijk te maken hadden met omstandigheden rondom geboorte; de heftige 
inleiding.   
 
Ondanks alles geeft respondente aan de bevalling niet als traumatisch te hebben ervaren. 
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Al voor ze zwanger werd wist ze diep van binnen dat het een hel zou worden – ze had 
zich hier soort van mentaal op voorbereid en haar verwachting was uitgekomen. 
Daarnaast speelde voor haar mee dat ze het allemaal niet zo bewust heeft meegemaakt 
door haar slapeloosheid en ziekte en dat het meer traumatisch was voor haar partner 
dan voor haarzelf. Ze is vooral blij en dankbaar dat zij en haar baby er levend en gezond 
uitgekomen zijn.  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 2 
 
Respondente heeft gekozen voor het breken van de vliezen bij 40 weken plus 4 dagen. 
Dit was haar 4de kindje, ze had al een keer eerder voor deze optie gekozen. Het 
onderwerp “overtijd” heeft/had haar interesse, omdat ze al 2 kinderen had die ‘te laat’ 
waren gekomen. Ze vraagt zich af in hoeverre de uitgerekende datum leidend is. In 
hoeverre varieert een natuurlijke zwangerschapsduur en waarom is er überhaupt een 
uitgerekende datum i.p.v. een uitgerekende maand? En hoe zeker is je 
zwangerschapsduur? Het had haar geholpen als er geen uitgerekende datum was 
geweest en als er een marge was geweest. Respondent geeft aan dat het na die 
magische uitgerekende datum voorbij te zijn, het zwanger zijn voor haar emotioneel 
gewoon veel zwaarder voelde.   
 
Bij deze zwangerschap kwam het onderwerp ter sprake rond de 38ste week. Uiteindelijk 
heeft respondente ervoor gekozen om de vliezen te laten breken bij 40+4 dagen. De 
doorslag gaf voor haar dat ze er wel klaar mee was en dat haar eigen verloskundige (die 
al twee vorige bevallingen van haar had begeleid) bijna zelf op zwangerschapsverlof zou 
gaan. De bevalling ging mega snel na het breken van de vliezen, binnen 1,5 uur was ze 
bevallen. Dit had ze ook al een keer eerder ervaren bij het breken van haar vliezen bij 
haar 2de kindje. Voor haar gevoel begonnen de bevallingen bij haar zodra ze sterke 
weeën voelde, dit stond los van hoeveel cm ontsluiting ze had.  
 
Vanuit haar verloskundige praktijk wordt er sterk gestuurd op dat zwangere 
vrouwen niet blijven doorlopen na de 41 weken. Vanaf dat moment willen ze 
echt gaan strippen, vliezen breken etc. Tenzij je er zelf echt op staat dat je dat 
niet wilt, kan er vanaf geweken worden. Ze heeft daar wel begrip voor, omdat 
haar verloskundigenpraktijk het belangrijk vindt dat een inleiding wordt 
voorkomen en dat er zoveel mogelijk natuurlijke thuisbevallingen 
plaatsvinden. Ze beginnen hier al over als je 40 weken zwanger bent en soms 
al eerder.  
 
Respondent geeft aan dat het onderwerp haar heel erg interesseert. Het is nu gewoon 
spannend als je zwangerschap langer dan 41 weken duurt. Ze zou voor een volgende 
keer meer informatie willen over de risico’s omdat je daar zoveel verschillende dingen 
over hoort. Tegelijkertijd wil ze dan ook de risico’s weten over inleiden. Het liefst zou ze 
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deze risico’s tegen elkaar afgezet zien, zodat je makkelijker een goede keuze kan maken. 
Aan de andere kant geeft respondente aan misschien ook niet alles te willen 
weten over wat er mis kan gaan, want daar wordt je alleen maar bang en 
onrustig van. Ze zou bewust willen kiezen om dingen wel/niet te weten. 
Daarnaast denkt ze dat het belangrijk is om voor alle opties iets te zeggen 
over de duur van de bevalling, als dat überhaupt kan. En het zou prettig zijn 
om te weten wat er allemaal bij de verloskundige en thuis kan aan opties, 
naast de optie van inleiden in het ziekenhuis.  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 3 
 
Eerste kindje. Onderwerp wel/niet inleiden is voor het eerst ter sprake gekomen bij een 
van de controles bij verloskundige, waarschijnlijk begon de verloskundige erover – dat 
weet ze niet meer precies. Uitgerekende datum van respondente was 23 september en 
ze is uiteindelijk bevallen op 9 oktober. Respondente voelde niet direct dat ze de optie 
om zich te laten inleiden verder wilde verkennen en wilde in eerste instantie afwachten 
en natuurlijk bevallen. Verloskundigenpraktijk dacht heel erg met haar mee en was heel 
erg relaxed over het onderwerp wel/niet inleiden of afwachten. Ziekenhuis was daar 
minder meegaand in, die drongen toch wel aan op het belang van een inleiding bij 41 
weken om mogelijke complicaties te voorkomen. Vanuit verloskundigenpraktijk 
ervoer respondente dan ook maximale keuzevrijheid, maar minder vanuit het 
ziekenhuis. Toch had respondente daar wel begrip voor, want als complicaties 
zich voordoen en het ziekenhuis heeft niet conform het protocol gehandeld 
dan kan dat consequenties hebben. De schriftelijke informatie die ze ontving over de 
inleiding vond ze wel neutraal, er stond in wat de mogelijkheden waren. In de 
gesprekken met het ziekenhuis merkte ze dus dat wel meer werd gesproken richting een 
opname in het ziekenhuis. Respondente had wel echt het gevoel zelf uiteindelijk 
de keuze te maken om ingeleid te worden en kijkt daar heel positief op terug, 
bij een volgende zwangerschap zou ze dezelfde keuze maken. De tijd in het 
ziekenhuis was een bijzonder positieve ervaring. Fijne mensen, heel veel vrijheid. Ze 
mocht rondlopen, naar buiten, douchen, muziek luisteren, er was ook een bal. Goede 
gesprekken met het zorgpersoneel. Ze voelde ook de ruimte om zichzelf te uiten en 
dingen uit te spreken. Zo was het eerste telefonisch contact met de gynaecoloog niet 
heel positief, maar in het ziekenhuis heeft ze dit bespreekbaar gemaakt en was het 
contact daarna heel prettig. Daarnaast kon ze zich uiten over dat er ook nog een 
stukje ongenoegen zat die te maken had met dat ze zich nu toch had 
overgegeven aan het hele proces en niet haar initiële wens om natuurlijk te 
bevallen had doorgezet. Juist door dit te uiten en doordat daar goed op 
gereageerd werd, voelde het daarna goed, kwam er meer vertrouwen en kon 
ze zich beter overgeven.  
 
Voor respondente was uiteindelijk bepalend voor haar keuze om zich te laten inleiden dat 
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ze het risico op overlijden van haar kindje wilde voorkomen. Daarnaast effect op binding 
moeder en kind van belang en risico’s voor moeder (kijkend ook naar 5 onderwerpen 
o.g.v. vragenlijst). Wat exact deze risico’s zijn weet ze niet, maar hoeft ze ook niet te 
weten want ze heeft alle vertrouwen in dat de adviezen van zorgprofessionals een goede 
basis hebben. Daarnaast speelde mee bij haar keuze dat haar placenta aan het verkalken 
was en dat de kwaliteit van de voeding slechter werd – dat gaf een oncomfortabel 
gevoel.  
 
Respondente heeft het hele inleidingsproces als zeer zorgvuldig ervaren. Er werd 
meerdere keren gevraagd of ze behoefte had aan pijnstilling, maar dat wilde ze niet en 
dat werd volledig geaccepteerd. Aangezien de ballon met 42 weken werd geplaatst 
mocht respondente niet naar huis op grond van het protocol. Ze ervoer op dat punt dus 
geen keuzevrijheid, maar dat was voor haar geen probleem omdat ze zich er al bij had 
neergelegd om in het ziekenhuis te blijven en de sfeer goed was. Respondente had het 
gevoel dat haar bevalling begon vanaf het moment dat ze heftige weeën voelde. Dat was 
rond 13.30, terwijl het infuus die ochtend rond 8-9 uur was ingebracht. Er was dus veel 
bewegingsvrijheid en veel mogelijk (douche, bal, muziek, naar buiten, stoel etc.), maar 
uiteindelijk wilde ze het liefst liggen in bed. Ze deed het echt samen met haar partner, 
het ging heel goed. De zorgprofessionals vonden het echter wel lang duren, ze 
zeiden op een bepaald moment misschien moet het toch een 
spoedkeizersnede worden – maar blijkbaar had haar lichaam dat ‘gehoord’ 
want toen vorderde de ontsluiting ineens rap.  
 
Als ze nog eens in dezelfde situatie zou zitten, dan zou ze dezelfde keuze maken. Ze zou 
zelfs overwegen om dan in het ziekenhuis te bevallen zonder medische reden, omdat 
deze bevalervaring zo positief was.   
 
Er zijn verder geen dingen waar ze achteraf meer over had willen weten. Het 
was helemaal goed zo. Er was sprake van wederkerigheid; zij was geen lastige 
patiënt geweest en daardoor was ze goed behandeld. 
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is. Daarnaast wil ze het concept verslag 
van het interview ontvangen ter goedkeuring.  
 
Interview 4 
 
Respondente is nu 9 weken zwanger van 3de kindje. Haar eerste kindje is ze ingeleid en 
tweede kindje is ze natuurlijk bevallen. Ze was bij haar eerste zwangerschap heel 
optimistisch, maar ze kreeg hoge bloeddruk à zwangerschapsvergiftiging – dit leidde tot 
een inleiding bij 39 weken.  
 
Onderwerp +41 weken zwanger en de opties die je dan hebt interesseren haar heel erg. 
Ze vraagt zich af wat exact de risico’s zijn, want ze hoort verhalen van mensen die 41 
weken voorbij zijn en dat het kindje dan plots overlijdt. Daarnaast had ze achteraf heel 
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graag veel meer willen weten over de risico’s van een inleiding.  
 
Respondente vertelt over haar eerste bevalling/inleiding. Ze heeft hier twee 
dingen heel erg gemist; goede informatie en eigen regie. Ze had op een bepaald 
moment tijdens haar zwangerschap een te hoge bloeddruk. Ze had graag op dat moment 
al gehoord dat dit kan leiden tot zwangerschapsvergiftiging en tot het inleiden van de 
bevalling. Ze kreeg dit uiteindelijk pas in het ziekenhuis te horen. Het was een 
mededeling dat ze ingeleid moest worden omdat ze een zwangerschapsvergiftiging had. 
Ze liet het over zich heen komen. Het was haar eerste zwangerschap/bevalling en ze 
dacht deze mensen zullen het wel beter weten dan ik zelf. Achteraf gezien had ze veel 
meer informatie willen ontvangen over de voor- en nadelen van inleiden. Waarschijnlijk 
had ze dan alsnog voor een inleiding gekozen, maar dan had het wel anders gevoeld en 
dan had ze ook meer regie kunnen nemen over alle handelingen die tijdens de inleiding 
zijn gebeurd. Ze werd gestript om haar voor te bereiden op de inleiding. Dit leidde bij 
haar al de hele nacht tot weeën en ontsluiting van 2 cm, ze had direct het gevoel dat 
haar bevalling begon. Toch heeft de gynaecoloog de pomp met weeën opwekkers 
aangesloten. Hij gaf aan dat het dan sneller zou gaan en dat ze dan waarschijnlijk nog 
diezelfde middag zou bevallen. Achteraf vraagt ze zich af waarom, want haar eigen 
lichaam was toch al gestart?  
 
Het was druk in het ziekenhuis tijdens haar inleiding. Ze werd begeleid door een arts 
assistent waarvan ze het gevoel kreeg dat die niet zo goed wist wat ie deed. Ze voelde 
zich veel alleen gelaten en niet serieus genomen. Op een bepaald moment keek er 
een gynaecoloog die ze niet kende om het hoekje en die riep “Oh zij ziet er 
nog vrolijk uit, dus zet die pomp maar wat hoger!” Respondente durfde zich 
emotioneel niet te uiten maar kon hem van binnen wel iets aandoen. Toen ze 
uiteindelijk persweeën had was er niemand en moest ze 3 uur lang haar 
persweeën wegpuffen. De bevalling is geëindigd met een totaalruptuur en 
operatie. Ze moest nog 4 uur lang wachten voordat ze geopereerd werd. Ze kon niet 
eten of drinken en kon zich ook niet bewegen want ze was ‘snel’ gehecht. Ze was ook 
nog helemaal vies van de bevalling. Na de operatie werd gezegd dat ze gewoon maar 
moest gaan slapen (terwijl ze zich heel graag had willen wassen, eigenlijk voor de 
bevalling al, maar dat mocht pas de volgende dag). In de nacht werd nog een katheder 
geplaatst.  
 
Tijdens haar zwangerschap en tijdens de bevalling heeft ze goede voorlichting gemist. 
Respondente geeft aan dat ze iemand is die graag zelf afwegingen maakt en beslissingen 
neemt. Ze had heel graag veel meer informatie willen ontvangen over alle voors en 
tegens. Maar ze had deze informatie niet gekregen en er werd voor haar beslist. Bij haar 
eigen verloskundige had ze wel het gevoel dat er meer ruimte was om eigen keuzes te 
maken dan in het ziekenhuis. In het ziekenhuis waren de protocollen voor haar gevoel 
leidend en werd er steeds voor haar beslist. Ze had haar eigen verloskundige en/of 
goede continue begeleiding ook heel erg gemist tijdens de bevalling, want ze werd 
steeds alleen gelaten in het ziekenhuis. Achteraf begreep ze pas dat er ook 
verloskundigen zijn die continu aanwezig kunnen zijn bij je bevalling. Als ze dat van 
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tevoren had geweten dan had ze daarvoor kunnen kiezen. Ze had gedurende haar hele 
bevalling/inleiding steeds het gevoel dat haar dingen opgedragen werden waar ze 
helemaal geen inspraak in had. Alles werd voor je besloten en voor je bedacht, ze werd 
nergens bij betrokken.  
 
Op de vraag of ze de bevalling als traumatisch heeft ervaren geeft ze aan dat dit 
meevalt. Ze kan dingen goed in perspectief plaatsen, is blij dat zij en haar kindje er goed 
uitgekomen zijn en heeft tegen zichzelf gezegd we gaan weer door. Aan de andere kant 
heeft ze wel heel veel angsten gehad tijdens haar tweede zwangerschap en zag ze als 
een blok op tegen de bevalling. Gelukkig was haar tweede bevalling heel positief 
verlopen.   
 
Achteraf gezien had ze veel beter willen weten wat de verschillen zijn tussen een thuis- 
en ziekenhuisbevalling. Ze had dan zeker op het vlak van begeleiding een verloskundige 
kunnen kiezen die erbij had kunnen blijven. Ze had nota bene wel van tevoren gevraagd 
naar de verschillen tussen een thuis- en ziekenhuisbevalling, maar toen werd gezegd dat 
ze alleen een iets hoger risico liep op een bacteriële infectie in het ziekenhuis. Maar ze 
heeft het anders ervaren: in het ziekenhuis zijn protocollen leidend. De opeenstapeling 
van dingen waarbij ze geen zeggenschap heeft gehad, heeft een heel negatieve stempel 
gedrukt op haar bevalervaring. Er zijn ook heel veel dingen gebeurd waar ze van tevoren 
geen rekening mee heeft gehouden; de kans op een ruggenprik, de kans op een 
totaalruptuur en vervolgens een operatie. Loop je bij een inleiding een groter risico op al 
deze dingen? 
 
Pas sinds respondente haar tweede bevalling heeft meegemaakt, die heel 
positief is verlopen, kan ze dingen in perspectief plaatsen. Eerst had ze alleen 
die ene negatieve ervaring van een inleiding. Ze wist niet beter, dit was het 
enige wat zij kende als “bevallen”. Dat gaf voor haar een heel vertekend beeld 
van de werkelijkheid. Een bevalling kon ook heel anders gaan. Juist door haar 
tweede bevalling realiseerde ze zich dat er tijdens haar eerste bevalling 
dingen zijn gebeurd die wat haar betreft niet hadden mogen gebeuren.   
 
Respondente heeft nog veel vragen over de opties die je hebt bij een zwangerschap van 
>41 weken.  
 
Ze vraag zich af waarom een kindje bij >41 weken zwangerschap dan een verhoogd 
risico heeft op overlijden. Heeft het te maken met de grootte van de baby? En speelt het 
postuur van de moeder daarbij een rol? (grote baby, kleine moeder) Heeft het kindje dan 
geen ruimte meer om te groeien en dat het dan overlijdt? Is er een verhoogd risico dat 
hij in de verdrukking komt en de navelstreng om zijn nek krijgt en stikt? Heeft het te 
maken met dat mijn lichaam/placenta op is? Met dat mijn buik geen goede omgeving 
meer heeft voor mijn kind? 
Respondente geeft aan dat ze het heel belangrijk vindt om te weten wat de reden is dat 
kinderen bij een zwangerschap van +41 weken een verhoogd risico lopen, zodat ze een 
goede keuze kan maken bij een volgende zwangerschap.  
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Daarnaast vraagt respondente zich af wat de risico’s voor haar zijn (geweest) bij een 
inleiding. Achteraf had ze graag willen weten wat de verschillen zijn in begeleiding tussen 
een verloskundige versus het ziekenhuispersoneel en de risico’s die samenhangen met 
dat een inleiding altijd in het ziekenhuis plaatsvindt. Had ze een groter risico op dat ze de 
persweeën 3 uur lang moest wegpuffen omdat er geen personeel beschikbaar was (in 
wisseling van shifts)? Had ik ze een groter risico op een cascade van ingrepen? Had ze 
een groter risico op een totaalruptuur? Had ze een groter risico op dat haar 
bevallingsduur moest passen in het schema van het ziekenhuis? (Na het strippen waren 
haar weeën al gestart, maar het ziekenhuis heeft alsnog de pomp met weeënopwekkers 
aangesloten met als argument dat het dan allemaal wat sneller zou gaan en dat de baby 
er dan waarschijnlijk diezelfde middag nog zou zijn). Had ze een groter risico op minder 
(bewegings)vrijheid? Had ze een groter risico op een negatieve ervaring doordat er in het 
ziekenhuis geen ruimte is om zelf beslissingen te nemen en protocollen overheersen 
(protocol was dat ze ingeleid moest worden, ze had niet het gevoel een keuze te hebben 
noch in alle handelingen die volgde: aanzetten van de pomp, verhogen van de pomp, 
toucheren etc.). Had ze een grotere kans op een negatieve ervaring omdat je in het 
ziekenhuis veel alleen gelaten wordt?  Had ze een grotere kans op een negatieve 
ervaring omdat de communicatie op grond van protocollen vaak een dwingender karakter 
kan hebben? Wat doet de werking van de stoffen precies die je binnenkrijgt bij een 
inleiding? Wat doet het exact met je lichaam? Hoe wordt het opgenomen in je lichaam? 
Welke risico’s en bijwerkingen hebben deze stoffen voor jezelf en de baby? Hoe groot is 
dan de kans nog dat je lichaam het alsnog weer zelf overneemt? Welke weerslag hebben 
al deze stoffen op je kindje? Welke stoffen zaten er precies in het infuus (ook 
antibiotica?)? Maakt het nog uit of het je eerste zwangerschap is hoe positief/negatief de 
ervaring met een inleiding in het ziekenhuis is? Respondente had het idee dat omdat het 
haar eerste bevalling was dat ze zich veel te veel overgaf aan wat het ziekenhuis allemaal 
deed met haar. Pas door de inzichten die ze bij haar tweede bevalling heeft opgedaan, 
realiseerde ze zich dat er bij haar eerste bevalling allemaal dingen gebeurd zijn die echt 
niet hadden mogen gebeuren. Omgangsvormen en communicatie waren van grote 
invloed op hoe zij de eerste bevalling heeft ervaren.  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 5 
 
2 juni jl. is respondente bevallen van haar tweede kindje. Bij haar eerste kindje was ze 
ingeleid, nu een natuurlijke bevalling. Beide keren is ze bevallen bij 41 + 5 dagen. Bij 
beide zwangerschappen speelde het onderwerp over welke opties je hebt bij een 
zwangerschapsduur van +41 weken. 
 
In haar eerste zwangerschap kwam het onderwerp voor het eerst ter sprake bij een 
controle in week 40. Ze was op dat moment al aan het aftellen en was heel erg 
teleurgesteld toen ze nog niet was bevallen voor de uitgerekende datum. Haar 
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vriendinnen waren allemaal wel netjes voor die termijn bevallen. Ze begon het om die 
reden mentaal erg zwaar te vinden. Het had haar geholpen als er geen uitgerekende 
datum was geweest, maar bijvoorbeeld een uiterste termijn van 42 weken. Dan had het 
voor haar heel anders gevoeld. Ze vraagt zich af in hoeverre je natuurlijke bevalduur 
wisselt en erfelijk is bepaald. Achteraf bleek dat alle vrouwen in haar familie lange 
zwangerschappen hadden. 
 
Respondente geeft aan dat ze de informatie die ze kreeg tijdens haar eerste 
zwangerschap veel te beperkt vond. Er werd gezegd we kunnen strippen of je kan naar 
het ziekenhuis voor een inleiding, maar er werd verder nauwelijks iets verteld over alle 
risico’s. Daarnaast had ze het gevoel alsof de verloskundige een checklist aan het 
afwerken was en voelde ze zich niet gezien. Respondente geeft aan dat het op dat 
moment goed geweest was als ze gespiegeld was. Waarom had haar verloskundige haar 
niet herinnerd dat haar primaire wens was om een natuurlijke thuisbevalling te hebben? 
Omdat respondente op dat moment, tijdens dat ene consult, er zo klaar mee 
was om zwanger te zijn en er mentaal doorheen zat heeft ze op dat moment 
verder ook niet doorgevraagd over wat een inleiding eigenlijk voor haar en 
haar kindje betekende. Achteraf gezien denkt ze dat als er op dat moment 
meer aandacht voor haar was geweest , meer maatwerk (je wilde eerst dit en 
nu iets anders) en ze zich bewust was van wat een inleiding inhield, dat ze dan 
waarschijnlijk besloten had om alsnog af te wachten. Ze had op dat moment 
echt een gebrek aan informatie. Daardoor werd het een emotionele beslissing 
in plaats van een gefundeerde beslissing. Er hadden wat haar betreft controle-
vragen gesteld moeten worden. Nu was het een moment-opname en is er een besluit 
gevallen in dat ene consult waar respondente er juist doorheen zat.  
 
Vragen die nog steeds bij haar leven zijn; duurt een bevalling met inleiding langer, heb je 
eerder behoefte aan pijnstilling?  
 
Tijdens haar inleiding wilde de ontsluiting niet vorderen. Ze had het gevoel dat 
haar lichaam door de inleiding nog meer in de verzetstand kwam, terwijl ze 
juist had verwacht dat het door de medicijnen veel vlotter zou lopen. Dit had ze 
achteraf gezien echt van tevoren willen weten. Dat het voor haar voelde alsof je met een 
inleiding je lichaam aan het forceren bent, dat je probeert iets op te wekken terwijl je lijf 
daar nog niet klaar voor is en dat dat juist averechts kan werken. Het was voor haar in 
ieder geval zeker niet zo dat een inleiding vlotter verloopt dan een normale natuurlijke 
bevalling. Ze vraagt zich af of het inderdaad zo is dat je lijf het ‘gevecht aangaat’ met de 
medicijnen. Ze kan de inleiding nu vergelijken met haar tweede natuurlijke bevalling. Ze 
geeft aan dat haar eigen hormonen veel beter hun werk deden dan de 
medicijnen de vorige keer. Haar copingsmechanisme werkte veel beter (ze had 
geen pijnverlichting nodig) en kwam door alle endorfines veel meer in een 
‘high’-gevoel/toestand. De ontsluitingsfase ging ook veel sneller. Ze heeft de 
hele dag was als veel prettiger ervaren, je wordt niet geleefd zoals de vorige 
keer in het ziekenhuis, je hebt contact met je lichaam en ligt niet vast. Ze had 
achteraf gezien ook heel graag willen weten wat de verschillen zijn tussen een 
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ziekenhuisbevalling en thuisbevalling.  
 
Bij haar tweede zwangerschap heeft respondente gekozen voor een caseload 
verloskundige. Dit kan ze iedereen aanbevelen. Eindelijk iemand die echt de tijd neemt 
voor je, waar je een band mee krijgt. Met de caseload verloskundige heeft ze 
afgesproken om niet uit te gaan van de uitgerekende datum, maar 42 weken als 
einddatum gesteld. Dit gaf haar heel veel rust. In het hele proces heeft ze ook veel meer 
begeleiding en inspraak ervaren dan tijdens haar eerste zwangerschap en bevalling. Die 
continue begeleiding van haar caseloadverloskundige was echt heel belangrijk. De 
eerste zwangerschap bevalling vond ze het heel erg dat haar eigen 
verloskundige niet meeging, respondente maakt de symbolische vergelijking 
“alsof ineens de navelstreng wordt doorgeknipt”. 
 
Als het gaat over afwachten of inleiden bij 41 weken dan vraagt respondente zich af wat 
de echte risico’s nou precies zijn. Wordt een inleiding ingezet als een 
voorzorgsmaatregel? Gaat de placenta minder goed functioneren? Doet het kindje het 
slechter in de buik door de lange zwangerschapsduur? Als je kindje het goed heeft 
waarom zou je je dan laten inleiden? Waarom overlijden baby’s die langer in de buik 
zitten? Het is toch ook belangrijk om je te laten leiden door je eigen gevoel? 
Respondente had iets gelezen over een Zweedse studie, maar wist niet hoe ze dat moest 
interpreteren.  
 
En wat zijn de risico’s voor jezelf bij afwachten vraagt respondente zich af? Is er na 41 
weken meer kans dat ik zelf doodga door bloedingen, doordat het kind te groot wordt? Is 
er een grotere kans op een knip, scheur je sneller uit? Wat zijn de effecten op je lichaam 
bij een langere zwangerschapsduur?   
 
Respondente geeft verder aan dat ze het gevoel had dat haar bevalling direct na het 
plaatsen van het ballontje gestart was. Op dat moment had ze al direct regelmatige 
weeën. Een bevalling met een inleiding duurt dan toch ook veel langer dan een gewone 
bevalling?  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 6 
 
Zoontje is nu bijna 1 jaar, het is haar eerste kindje. Onderwerp over inleiding kwam als 
eerste ter sprake bij controle met 40 weken. Ze is uiteindelijk bij 41 weken ingeleid en dit 
eindigde in een keizersnede.  
 
Respondente heeft obesitas en stond om die reden al vanaf het begin onder controle bij 
de tweede lijn. Hoe er met haar gesproken werd en hoe ze behandeld werd door haar 
overgewicht heeft ze als traumatisch ervaren. Bij de intake, toen ze 10 weken 
zwanger was, kreeg ze een folder mee over de risico’s van haar overgewicht 
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met daarbij het verhaal dat als haar kindje zou overlijden dat het dan volledig 
haar schuld was. Respondente heeft toen 2 weken niet meer durven eten en 
was volledig overstuur. Daarnaast kreeg ze te horen dat een thuisbevalling (wat ze 
graag wilde) ook niet tot de mogelijkheden behoorde en dat ze per se in het ziekenhuis 
moest bevallen. Respondente is ondanks alles voor zichzelf blijven opkomen en had het 
gevoel dat er daardoor uiteindelijk wel iets beter rekening gehouden werd met haar. Zo 
hoefde ze bijvoorbeeld niet steeds op de weegschaal bij elke controle en ze begonnen 
niet steeds opnieuw over een dieet/dietiste (die had ze al) en over alle risico’s die met 
haar overgewicht te maken hadden. Aangezien dit stuk zo traumatisch voor haar was, 
heeft ze dit aangekaart en loopt de behandeling van haar klacht nog. 
 
Na 17 weken zwangerschap kwam respondente thuis te zitten, omdat haar rug het begaf 
Kort daarna ging Nederland op slot door de Coronacrisis. Het enige wat haar op de 
been hield gedurende deze periode was het aftellen naar de uitgerekende 
datum. Toen ze 38 weken zwanger was kreeg ze heftige weeën en dacht ze dat haar 
bevalling begonnen was. Ze heeft toen ook een nacht in het ziekenhuis gelegen. Helaas 
vorderde het niet verder dan 2 cm ontsluiting en toen moest ze weer naar huis.  
 
Respondente geeft aan dat ze eigenlijk bij 40 weken echt ingeleid had willen worden, 
maar dat mocht niet – ze moest per se wachten tot 41 weken. Ze kreeg ook geen 
informatie over het inleiden van de bevalling en is vervolgens zelf op zoek gegaan 
(internet diverse website: ouders van nu, 24 baby en ook diverse boeken gelezen). Ze 
heeft echt een hele zware laatste week gehad in week 40, ze was emotioneel 
en lichamelijk helemaal op. Respondente had overigens het gevoel dat haar 
kindje al langer in haar buik zat dan werd gezegd. Hoe zeker is je 
zwangerschapsduur eigenlijk? Ze was in week 40 ook nog een paar keer nog naar 
het ziekenhuis gegaan voor een ctg, omdat ze het gevoel had dat het niet goed zat.  
 
Toen respondente uiteindelijk haar afspraak had in week 41 om een ballontje geplaatst 
te krijgen had ze al 4 cm ontsluiting, dus hoefde het ballontje er niet meer in en konden 
meteen haar vliezen gebroken worden. Ze wist niet van tevoren dat dit zo zou kunnen 
zijn en dacht dat ze sowieso eerst een ballontje zou krijgen. Ook wist ze niet waar het 
ballontje precies geplaatst zou worden en dat je na plaatsing van de ballon weer naar 
huis zou mogen/moeten. Enfin, het ballontje bleek dus niet nodig te zijn. Nog vóórdat 
de vliezen gebroken werden was het infuus met weeënopwekkers al 
aangesloten. Ze begreep dit niet, want ze dacht dat haar lichaam zelf wel zou 
starten met weeën na het breken van de vliezen, waarom moest ze direct al 
weeënopwekkers krijgen?  Vanaf het moment dat de vliezen gebroken waren, 
kreeg ze meteen weeën en had ze het gevoel dat haar bevalling gestart was. 
Ze dacht op dat moment nog dit is binnen 3 uur gedaan en had nooit bedacht dat de 
bevalling nog 26 uur kon duren. Ze dacht juist als ik medicatie krijg, dan gaat het 
waarschijnlijk een stuk sneller. Ze vraagt zich achteraf af of de weeënopwekkers en de 
ruggenprik er juist niet voor hebben gezorgd dat de bevalling/ontsluiting veel langer 
duurde.  
 



 21 

Haar vliezen werden gebroken om 08.30, rond 21.30 zat ze op 6 cm ontsluiting en toen 
kreeg ze ook een ruggenprik. Om 24.00 zat ze nog steeds op 6 cm ontsluiting. De 
volgende ochtend rond 5 uur ’s ochtends had ze volledige ontsluiting, maar haar zoontje 
was nog niet ingedaald. Ze vraagt zich af of weeënopwekkers en ruggenprik daar ook 
invloed op hebben gehad, omdat ze door de ruggenprik ook niet mocht bewegen/lopen. 
Ze heeft vervolgens op bed nog diverse houdingen geprobeerd aan te nemen om zoontje 
te laten zakken, maar de houding die ze graag wilde aannemen (staand over het bed 
hangend) kon/mocht ze niet aannemen vanwege de ruggenprik. De gynaecoloog gaf aan 
dat een keizersnede tot de opties behoorde, zeker nu er signalen waren dat zij en de 
baby niet verder voorruitgingen en dat ze alles hadden geprobeerd dat in ‘het boekje’ 
stond. Na zich na 2 uur lang nog in allerlei bochten te hebben gewrongen op bed, was ze 
helemaal op en gaf ze aan dat ze een keizersnede overwoog. Haar man kreeg toen 
een foldertje over een keizersnede. Hij had nog niet eens de eerste bladzijde 
kunnen lezen of ze werd naar de OK gehaald. Achteraf gezien had ze graag 
veel eerder de informatie over een keizersnede ontvangen (2 uur eerder, toen 
dit voor het eerst als optie werd genoemd). Dan hadden ze zich er rustig in kunnen 
verdiepen hoe een keizersnede verloopt en had haar man nog naar de wc gekund. Ze 
weet overigens niet of ze dan een andere keuze had gemaakt, maar het had wel beter 
gevoeld.  
 
Het laatste deel van haar bevalling heeft ze geen heldere herinneringen meer van door 
vermoeidheid, pijnstilling etc. Ze vindt het jammer dat het uiteindelijk een keizersnede is 
geworden, maar ze heeft het eerste deel tenminste wel zelf gedaan en daar is ze trots 
op. Een keizersnede is wat haar betreft minstens net zo zwaar als een gewone bevalling. 
Ze heeft er een tijd mee gezeten, maar nu eigenlijk wel bijna alles verwerkt. Wat daarbij 
hielp was dat er veel foto’s zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van de keizersnede op de 
OK. Niet alleen foto’s van haar, maar van de hele omgeving. Daardoor vielen achteraf 
veel dingen op hun plek. Zij en haar partner geven aan dat het nog beter was geweest 
als er ook van de fase erna foto’s waren gemaakt. Want ook van dit stuk heeft 
respondente geen heldere herinneringen.  
 
Van een ding heeft respondente heel veel spijt, namelijk dat ze de 
moederkoek niet heeft gezien en/of niet heeft bewaard. Op het moment zelf 
dacht ze dat het niet belangrijk was, maar achteraf gezien blijft dat voor haar 
het ontbrekende stukje van de puzzel. Juist bij een keizersnede, waarbij je 
niet zelf de moederkoek hebt uitgeperst, is het emotioneel/spiritueel loslaten 
van de moederkoek nooit gebeurt en daardoor niet verwerkt – en heeft het 
nooit een plekje gekregen. Dit is het grootste ding waar ze nu nog mee zit. De 
moederkoek was toch wat haar en haar kindje al die tijd verbonden heeft. 
   
Achteraf had ze graag meer informatie gehad over hoe een inleiding precies in zijn werk 
gaat en wat de risico’s zijn voor het kind, zowel bij inleiden als afwachten. Haar gevoel 
zegt dat ze echt eerder hadden moeten beginnen met inleiden – namelijk bij 40 weken 
toen ze dat zelf aangaf. Zij voelt heel sterk dat als ze op dat moment was ingeleid dat het 
haar dan wel was gelukt. Haar baby had al aangegeven dat hij er klaar voor was (bij 38 
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weken), haar hele lijf schreeuwde dat het er klaar mee was en zij kon het zelf emotioneel 
en fysiek echt niet langer aan. Dat zij nog een extra week moest wachten die voor 
haar lood en loodzwaar was begrijpt ze niet. Hoe woog deze extra week op 
tegen de risico’s van inleiden bij 40 weken? Er zitten toch niet zoveel risico’s 
aan inleiden of strippen? Waarom moest zij dan nog een week langer 
wachten? Waarom kan niet geluisterd worden naar wat de vrouw zelf wil en 
aangeeft? Ze begrijpt dat men vindt dat het beter is om alles natuurlijk te doen, maar 
ze geeft aan dat dit ook niet helemaal klopt met hoe we nu leven in de Westerse wereld. 
Een volgende zwangerschap zal ze meer op haar strepen gaan staan. Dan wil ze ook tot 
38 weken onder begeleiding blijven bij haar verloskundigenpraktijk.  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 7 
 
Respondente is 2 jaar geleden bevallen van haar eerste kind. Het onderwerp over welke 
opties je hebt bij een zwangerschap van >41 weken kwam rond de 41 weken voor het 
eerst aan bod. Ze had zich er voor die tijd niet echt in verdiept, wel had ze een boek 
“Positief over bevallen” gelezen en een hypnobirthing cursus gevolgd, maar ze kan zich 
niet herinneren of het onderwerp daar ook aan bod is gekomen. Haar verloskundige 
begon er zelf over tijdens een consult rond de 41 weken en vroeg aan respondente wat 
zij dan graag zou willen en opperde als eerste om te gaan strippen de week erop. 
Respondent kreeg niet heel veel informatie tijdens dit consult. Ze had daar op dat 
moment ook niet zo’n behoefte aan. Haar bevalling startte nog diezelfde avond, dus het 
was niet meer nodig. Achteraf gezien is er heel veel wat respondente niet wist 
over dit onderwerp. Ze had daar zeker wel meer over willen weten, maar dan 
niet pas op het eind van haar zwangerschap. Er is immers zoveel informatie over, 
dat het eigenlijk te veel is als je je daarin moet verdiepen op het laatste moment. Alles 
wat ze graag had willen weten over dit onderwerp, had ze dan veel eerder willen weten. 
Ze had graag willen weten waarom die keuze aan haar wordt voorgelegd en wat dan de 
reden is om een interventie te doen. Ze had dan graag willen weten waar dit op 
gebaseerd is. Welke onderzoeken, wat is de bewijskracht, wat is de context 
van de onderzoeken (Nederlands of internationaal), hoe betrouwbaar zijn de 
onderzoeken? Wat zijn de lange termijn-effecten van alle interventies voor mijzelf en 
mijn kind? Hoe scoort de Nederlandse geboortezorg ten opzichte van andere 
landen en hoe scoren de verschillende regio’s en individuele 
verloskundigenpraktijken en verloskundigen? Loop ik bijvoorbeeld als ik kies 
voor een inleiding een groter risico op een knip bij ziekenhuis A of ziekenhuis 
B? Daarnaast geeft respondente aan te willen weten hoe je tijdens een bevalling nog zelf 
de regie kunt behouden gedurende het hele proces, welke tools/technieken daarvoor 
beschikbaar zijn om echt keuzes te maken die bij je passen en je een gelijkwaardige 
positie hebt als cliënt. Respondente vond dat in de vragenlijst terug had moeten komen 
in hoeverre de regio’s, specifieke ziekenhuizen, typen verloskundigenpraktijken (groot, 
klein, caseload) invloed hebben op het risico op een medische bevalling. Zo weet ze nu 
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dat er regio’s zijn waar 10% minder wordt ingeleid, dat er ook nog grote verschillen 
tussen ziekenhuizen zijn (ze noemt een voorbeeld van een verschil van 20% in het Diak – 
50% in ziekenhuis Nijmegen). Het is dus belangrijk om te weten in wat voor een regio je 
zit en welke cultuur daar is. En liep je dus sowieso al een groter risico op een inleiding of 
overdracht naar de tweede lijn omdat je in specifieke regio of specifieke verloskundige 
praktijk zat die hoger/slechter scoort op dat vlak. Ook wil respondente weten wat de 
kosten zijn van een inleiding en mogelijke aanvullende interventies. Het is belangrijk om 
dit transparant te maken, zodat vrouwen weten dat er ook andere belangen een rol 
kunnen spelen.   
 
Daarnaast had respondente willen weten dat het ook oké is om ervoor te 
kiezen om af te wachten. Nu kreeg ze het gevoel dat de voorkeur ligt bij 
strippen of inleiden in de tweede lijn en dat als je dat niet wilt dat je dan een 
uitzonderingsgeval bent en je zelfs ergens een handtekening moet zetten dat 
je dit risico wilt lopen. Ze had meer het gevoel willen hebben dat er ruimte is 
om je eigen keuze te maken en je gevoel te volgen. Ook had ze graag bij de intake 
al wel willen weten hoe een verloskundige erin staat. Is het een verloskundige die 
maximaal meebeweegt met wat een zwangere vrouw zelf wil of is het een verloskundige 
die aanstuurt op het volgen van richtlijnen/protocollen. Respondente geeft aan dat het bij 
de informatievoorziening belangrijk is dat de focus gelegd wordt op wat je zelf in eerste 
instantie het liefst zou willen en pas daarna gaat praten over andere opties. Vrouwen 
zouden moeten kunnen aangeven aan welke informatie ze behoefte hebben en op welk 
moment. Als het gaat om de risico’s voor het kind bij een zwangerschap van 
>41 weken, dan zou ze graag willen weten welke risico’s dat precies zijn. Hoe 
komt het dat een kind een risico heeft op overlijden? Gaat de placenta minder 
goed werken? Of wordt de baby te groot? En wat zijn precies de kansen dat 
dat zo is? Welke onderzoeken liggen hieraan ten grondslag en wat is de 
bewijskracht en context van die onderzoeken? Kan je ook gemonitord worden, 
kan je bijvoorbeeld kijken of de doorbloeding nog goed gaat? Welke risico’s 
zijn er voor jezelf? Wat zijn de effecten op mijn lijf en hoe beïnvloed dat het 
herstel in de bevalling? Hoe zit ik daarna emotioneel in mijn vel? Is het 
immuunsysteem van kinderen na 5 jaar minder goed bij een inleiding? Wat 
zijn exact de korte en lange termijneffecten voor moeder en kind? Daarnaast is 
het heel belangrijk om het verschil te weten tussen een thuis- en ziekenhuisbevalling 
voordat je een keuze kunt maken. Wat is er allemaal mogelijk thuis? Hoe veilig is het om 
thuis te bevallen bij >41 weken zwangerschap?  
 
Respondente had zelf een heel positieve bevalervaring. Ze wilde thuis bevallen en dat is 
ook gelukt. Het ging snel, ze is in 7 uur bevallen. Ze kreeg direct regelmatige en sterke 
weeën, er was geen rustige aanloopfase. Achteraf had ze graag willen weten dat het ook 
zo kon gaan. Ook over de persfase had ze meer willen weten. Na 6 keer persen was de 
baby er en ze was flink ingescheurd. Mogelijk had ze zich hier beter op kunnen 
voorbereiden of beter bij begeleid kunnen worden. Is het überhaupt mogelijk om 
weerstand te bieden aan persdrang zodat het wat rustiger verloopt? Respondente had 
wel een hypnobirthingcursus gedaan en een J-ademhalingsoefening geoefend, maar dit 
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kon ze niet toepassen tijdens de heftige persdrang die ze voelde.  
 
Bij het horen van de onderwerpen die geprioriteerd zijn op grond van de 
vragenlijst merkt respondente op dat ze zich afvraagt wat het effect is op 
vrouwen als ze weten hoe groot de kans is dat iets lukt. Is er dan niet het 
risico dat vrouwen er eerder vanuit gaan dat het niet lukt, daardoor nog 
minder vertrouwen hebben en dat dit er in de praktijk ook weer toe leidt dat 
het minder vaak lukt? Daarnaast vraagt ze zich af of vrouwen dan nog 
voldoende vrijheid/ruimte voelen om anders te beslissen. Zij vindt het belangrijk 
dat je vrouwen juist informeert over hoe je de kans van slagen op een natuurlijk 
geboorteproces kan bevorderen.  
 
Respondente ontvangt graag een e-mail met het resultaat van dit project, ze wil graag 
weten welke informatie er uiteindelijk ontwikkeld is.   
 
Interview 8  
 
Respondente heeft 4 kinderen. Ze is 3 keer ingeleid en een keer natuurlijk bevallen. Ze 
heeft 3 keer een postnatale depressie gehad, steeds nadat ze werd ingeleid en 
een keer niet nadat ze een natuurlijk thuisbevalling heeft gehad. Er was steeds 
een andere reden om in te leiden dan haar zwangerschapsduur. De enige keer dat een 
inleiding o.g.v. haar zwangerschapsduur aan bod kwam, was bij haar tweede kindje maar 
ze is net voor die tijd van nature bevallen. De ochtend dat het gesprek bij de 
gynaecoloog gepland stond werd haar dochter geboren. Bij haar 1ste kind is ze ingeleid 
omdat ze er zelf klaar mee was, bij haar 3de kind is ze ingeleid omdat haar kind te 
zwaar/groot zou worden en de 4de keer omdat haar vliezen gescheurd waren. 
 
Bij het eerste kind is respondente ingeleid net voordat ze 40 weken was, omdat ze zelf 
niet meer kon. Dat was een heel negatieve ervaring. Ze had heel lang weeënstormen en 
een ruggenprik, ze heeft 22,5 uur over de bevalling gedaan. Achteraf gezien denkt ze dat 
haar lichaam er op dat moment nog niet klaar voor was en dat je met een inleiding iets 
probeert te forceren. Dat had ze graag van tevoren willen weten. Ze vraagt zich wel af of 
deze informatie verschil had gemaakt…waarschijnlijk niet. Ze geeft aan dat ze dwars 
wordt als het psychisch niet goed met haar gaat. Ze was op dat moment zo klaar met 
haar zwangerschap, dat ze niet meer goed over dingen kon nadenken en het wat haar 
betreft achteraf gezien misschien beter was geweest als ze op dat moment geen besluit 
had genomen. Wat dan niet had gewerkt was als ze op de nadelen van inleiden was 
gewezen (dat was dan informatie die ze toch niet had willen horen), maar als er op dat 
moment meer mentale begeleiding was geweest, medeleven over hoe slecht ze zich 
voelde. Nu ze 4 zwangerschappen/bevallingen verder is, vraagt ze zich sowieso af of je er 
ooit echt op voorbereid kan zijn, omdat het elke keer weer heel anders is. Ook het 
inleiden van de bevalling heeft ze wisselend ervaren en haar lichaam heeft hier 
verschillend op gereageerd. De tweede keer (bij haar 3de kindje) kijkt ze positief terug op 
de inleiding. Haar lichaam heeft het toen overgenomen en de pomp is halverwege 
uitgezet. Bij haar eerste bevalling was haar lijf er nog niet klaar voor denkt ze. De tweede 
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bevalling, de enige bevalling die thuis was en natuurlijk is gegaan, heeft respondente met 
stip als beste bevalling ervaren. Respondente geeft aan dat ze tijdens haar tweede 
zwangerschap, waarop een natuurlijke thuisbevalling volgde en de enige keer 
dat ze geen postnatale depressie heeft gehad, begeleiding kreeg in de vorm 
van Centering Pregnancy. Ze heeft heel veel gehad aan Centering Pregnancy. 
Daardoor kon ze dingen beter in perspectief plaatsen. Het ging niet steeds 
alleen maar over haarzelf en haar eigen zwangerschap. Juist door de vragen 
die er door anderen gesteld werden, kreeg zij ook weer goede informatie. 
Respondente geeft aan verder geen informatie gemist te hebben of nu nog vragen te 
hebben. Ze heeft wel de begeleiding van Centering Pregnancye gemist bij haar andere 
zwangerschappen.  
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Bijlage 1: Opzet interviews  
 

• Korte inleiding waarom dit interview 
 
• Kunt u vertellen over uw ervaring vanaf het moment dat u voor het eerst 

nadacht over/vroeg naar het inleiden van de bevalling, of het eerder willen 
bevallen?  

o Daarin moet naar voren komen: 
§ Hoeveelste kindje was het? 
§ Hoe lang geleden was dit? 
§ Ben je zelf over inleiden begonnen of niet?  
§ Heb je informatie gekregen? Welke en in welke vorm? 
§ Heb je zelf informatie gezocht? Voor of nadat je de 

verloskundige had gesproken? 
§ Wanneer heb je de voorlichting ontvangen? Na of voor 41 

weken? Vond je dat fijn of niet? Indien toepasselijk: Waarom 
wilde je niet voor 41 weken al voorlichting? 

§ Welk gevoel kreeg je van de voorlichting en waarom? (28% 
geeft aan onrustig of angstig te worden van de voorlichting, 
waar komt dit door wil ik weten) 

§ Had je het gevoel dat de gyn/verloskundige een voorkeur had? 
Zo ja, welke en waaruit leidde je dat af? 

§ Wilde je thuis bevallen of poliklinisch (voordat het over inleiden 
ging)? 

§ Waarom wilde je uiteindelijk inleiden of afwachten? Hoe heb je 
de afweging gemaakt? Had je een keuze?  

§ Ben je uiteindelijk ingeleid? 
§ Hoe ging de inleiding/ natuurlijk gestarte bevalling? Proces van 

intake ziekenhuis, plaatsen ballon, breken vliezen, infuus, 
pijnbestrijding, geboorte en erna.  

 
• Zou je een volgende zwangerschap hetzelfde kiezen? Leg uit? 

 
• Zijn er achteraf nog zaken die je van tevoren niet wist, die je wel graag had 

willen weten? 
 
De top 5 uit vragenlijsten: 

• Het risico voor mijn kindje  
• Het risico voor mij tijdens de bevalling  
• Hoe een bevalling verloopt  
• De kans dat het lukt (alle opties)  
• Het effect op de binding tussen moeder en kind  

 
• Wat zijn bij deze 5 onderwerpen, vragen die je hebt (die op de consultkaart 

moeten)? Waar wil je graag antwoord op of waar maak je je zorgen om? 
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• Is er nog iets anders wat u kwijt wilt? 

 
• Hartelijk bedanken en laten weten dat de cadeaubon binnenkort via de mail 

verstuurd wordt



Bijlage 2: Tabel respondenten kenmerken 
 
Interview 
nummer 

Zwanger Aantal 
keer 
bevallen 

Inleiding 2de 
lijn 
meegemaakt 

Inleiding 1ste 
lijn 
meegemaakt 

Natuurlijke 
bevalling 
meegemaakt 

Ervaring 
positief/negatief 

Opleidingsniveau 

1 Nee 1 Ja Nee Nee Negatief WO 
2 Nee 4 Nee Ja Ja Positief HBO 
3 Nee 1 Ja Nee Nee Positief HBO 
4 Ja 2 Ja Nee Ja Wisselend inleiding 

negatief, 
natuurlijke 
bevalling positief 

HBO 

5 Nee 2 Ja Beetje 
strippen 

Ja, maar wel 
beetje 
strippen 

Wisselend inleiding 
negatief, 
natuurlijke 
bevalling positief 

HBO 

6 Nee 1 Ja Nee Nee Negatief MBO 
7 Nee 1 Nee Nee Ja Positief WO 
8 Nee 4 Ja Nee Ja Wisselend MBO 

 


