Jaarverslag 2020, definitief 5 juni 2021
1

Voorwoord – directeur Anouk Kaiser
Op 1 januari 2020 mocht ik starten als directeur van de stichting. Dat betekende
tegelijkertijd het einde van een persoonlijke zoektocht. Ik had ruim een half jaar gezocht
hoe ik het beste invulling kon geven aan mijn sterke wens om de geboortezorg te
verbeteren. Na meerdere opties te hebben verkend, wist ik meteen dit is het toen
Stichting Zelfbewustzwanger in beeld kwam, wat een prachtige organisatie. Vanaf dat
moment voelde alles zelfs ‘meant to be”..
Nu terugkijkend op mijn eerste jaar bij de stichting voel ik dat die persoonlijke zoektocht
heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht met de stichting. De geboortezorg is complex. Er
zijn veel verschillende stakeholders met verschillende belangen. Voor de groei van de
stichting is het van belang om in dat veld een positie in te nemen die recht doet aan haar
rol als erkende landelijke cliëntenorganisatie in de geboortezorg en tegelijkertijd ook
goed is afgestemd op de context met de huidige organisatiestructuren en spelers.
Dat vraagt om een goede balans. Enerzijds oog hebben voor waarom het
geboortezorgsysteem is zoals het nu is, welke cultuur er heerst en welke belangen er
spelen. Anderzijds het als gelijkwaardig partner behartigen van de belangen van onze
achterban, hoogwaardige cliëntenparticipatie organiseren en ons hardmaken voor meer
regie, keuze-opties en keuzevrijheid voor vrouwen. Dat betekent dat veranderingen soms
organisch gestalte krijgen, maar als er niet of niet in voldoende tempo vooruitgang is of
als de stem van cliënten niet als een gelijkwaardige stem wordt erkend dan moet er ook
een alternatief voor handen zijn.
Het is dan ook van belang dat er een level playing field is waarbij cliëntenorganisaties
tenminste een gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van de verschillende
beroepsorganisaties. Dat lijkt nu helaas nog onvoldoende het geval. Er zijn meerdere
patiënten- en cliëntenorganisaties voor zwangere vrouwen, maar de verbinding
onderling is dun en er wordt nog nauwelijks (strategisch) samengewerkt. Zo is er
onvoldoende zicht op de raakvlakken in beleid, is er geen gezamenlijke kennisagenda en
wetenschappelijke onderzoeksagenda vanuit cliëntenperspectief, is er geen standaard
afgesproken met het veld welke kwaliteit en voorwaarden er gelden voor het organiseren
van hoogwaardige cliëntenparticipatie en worden (lokale) bottom up initiatieven vaak
niet breed gezien en geadopteerd. Ook ervaren bijna alle patiënten- en
cliëntenorganisaties (hierna pc-organisaties) dezelfde problemen. Er is een gebrek aan
capaciteit en budget en onvoldoende invloed aan de voorkant en betrokkenheid als
gelijkwaardig partner.
Zolang pc-organisaties deze situatie accepteren, is het minder gemakkelijk om onze
doelen (ieder voor zich) te realiseren. Het blijft dan vaak bij bijsturen in plaats van zelf de
koers bepalen. In 2021 hopen we sterker in verbinding te staan en de eerste stappen te
zetten om strategische samen te werken met andere pc-organisaties.
Anouk Kaiser, directeur a.i. Stichting Zelfbewustzwanger
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1. Inleiding – Sterke groei
2020 betekende voor de stichting een sterke groei op alle vlakken, zowel kwantitatief als
kwalitatief. We hebben ons verder ontwikkeld op het vlak van belangenbehartiging en
cliëntenparticipatie. Niet alleen werd ze steeds vaker gevonden om een bijdrage te
leveren vanuit cliëntenperspectief aan wetenschappelijk onderzoek,
richtlijnontwikkeling, implementatieproducten en beleidsontwikkelingen, maar ook het
aantal cursisten dat de gratis zwangerschapscursus volgde is exponentieel gestegen. Deze
sterke groei is te danken aan de goede relatie met de Patiëntenfederatie Nederland
(PFNL), de eigen proactieve houding en inspanningen om de zichtbaarheid te vergroten
en de goede samenwerking met geboortezorgprofessionals om actief de gratis
zwangerschapscursus aan te bieden aan de zwangere vrouwen die zij begeleiden.

Groei in het kort!
•
•

•
•

Omzet projecten: groei van
780% €5000,- à €44.000
Cursisten in 2020: 1500
cursisten (evenveel cursisten
als in de 3 jaar daarvoor bij
elkaar)
Instagram: groei van 300%
100 volgers à 400 volgers
Facebook: groei van 20%
1000 volgers à 1200 volgers

Groei in het kort

•
•

•

Omzet projecten: groei van
780% €5000,- à €44.000
Cursisten in 2020: 1500
cursisten (evenveel
cursisten als in de 3 jaar
daarvoor bij elkaar)
Instagram: groei van 300%
100 volgers à 400 volgers
Facebook: groei van 20%
1000 volgers à 1200 volgers
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2. Eigen projecten
2.1 Een nieuwe website & nieuwe functionaliteiten
Het grootste project in 2020 was het lanceren van een nieuwe website. Dit project is zeer
zorgvuldig en grondig aangepakt. Niet alleen heeft de look & feel van de stichting een
metamorfose ondergaan, maar ook de opbouw en de inhoud van de website is volledig
aangepast om een betere ‘customer journey’ te realiseren. Zwangere vrouwen en
geboortezorgprofessionals hebben elk hun eigen landingspagina. Tevens is overgestapt
op een ander systeem voor donaties dat klantvriendelijker is. Tot slot is de community
functionaliteit gelanceerd op het platform van Huddle waarop ook de gratis
zwangerschapscursus op draait. Zo konden ook via deze weg nieuwsberichten worden
gedeeld, de achterban worden geraadpleegd en de mogelijkheid worden geboden voor
onderling contact en peer support.

Afbeelding 1 - homepage website

2.2 Extra module cursus “Zwanger tijdens de Coronacrisis”
In opdracht van ZonMw hebben heeft de stichting een project mogen uitvoeren om
zwangere vrouwen tijdens de Coronacrisis extra te ondersteunen om zich vanuit
huis/thuisisolatie goed voor te bereiden op de bevalling. Daartoe heeft de stichting niet
alleen de cursus actiever onder de aandacht gebracht, maar is de cursus ook verrijkt met
een speciale module “Zwanger tijdens de Coronacrisis” en is er een belangrijk handvat
uit ons e-healthprogramma (de BRAINS-methode) in meerdere talen ter beschikking
gesteld (zie verder 2.3).
De extra module "Zwanger tijdens de Coronacrisis" bestaat uit drie delen en steunt
vrouwen om betrouwbare informatie te krijgen, risico's goed in te schatten, zich te
ontspannen en hoe om te gaan met gevoelens van stress en angst. Deze module is
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ontwikkeld met GZ-psychologe Merith Cohen de Lara (eigenaar van Psyche &
Zwangerschap). We vonden het namelijk belangrijk om te kijken welke succesvolle
initiatieven er al waren geweest in het kader van ZonMw-projecten. Merith had samen
met verloskundige Myrna Goudsmid heel veel zwangere vrouwen kunnen steunen door
het organiseren van online sessies tijdens de Coronacrisis. De waardevolle kennis en
ervaring die Merith in dat project heeft opgedaan, hebben we met ons project kunnen
vertalen naar een duurzaam kennisproduct dat kosteloos aan alle zwangere vrouwen
wordt aangeboden in ons e-healthprogramma.
2.3 Keuzehulp in meerdere talen
Een van de belangrijkste handvatten in ons e-healthprogramma is de BRAINS-methode.
Dat is een handig stappenplan dat zwangere vrouwen en hun partners kunnen gebruiken
om goed geïnformeerde keuzes te maken die goed voelen vanuit hun hoofd en hun hart.
Aangezien het e-healthprogramma op dit moment alleen nog in het Nederlands
beschikbaar is, maar we er als landelijke cliëntenorganisatie voor alle zwangere vrouwen
in Nederland willen zijn - ongeacht de taal die zij spreken, hebben we dit stappenplan in
meerdere talen beschikbaar gesteld. Op dit moment is het stappenplan beschikbaar in het
Engels, Spaans, Portugees, Engels, Grieks, Koerdisch, Sorani (Koerdisch dialect), Syrisch
Arabisch, Farsi (Iraans) en Turks. We hebben 12 ondertitelde video's/vlogs gemaakt en
ook vertalingen beschikbaar in schriftelijke vorm.

Afbeelding 2 – design huisstijl

2.4 Introductie video’s voor geboortezorgprofessionals
De stichting organiseerde eerder webinars voor geboortezorgprofessionals om meer te
vertellen over de achtergrond en inhoud van de gratis zwangerschapscursus. Aangezien
dit steeds een hele organisatie bleek en veel tijd vergde, is besloten om te investeren in
het ontwikkelen en aanbieden van een aantal introductievideo’s voor
geboortezorgprofessionals waarin dezelfde informatie wordt gedeeld als tijdens de
webinars. Geboortezorgprofessionals kunnen deze video’s geheel bekijken indien ze zich
aanmelden via onze website voor het gratis promotiepakket. Ze ontvangen dan een
speciale link die hen beroepsmatige toegang verstrekt tot de online cursus-omgeving.
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3. Advies vanuit cliëntenperspectief
De landelijke geboortezorg is zo georganiseerd dat er ook vaak behoefte is aan
adviesorganen. Dit kan bijvoorbeeld een commissie zijn van een organisatie of een
specifieke klankbordgroep bij projecten. Vaak is de samenstelling multidisciplinair van
aard, dat wil zeggen dat alle verschillende stakeholders met elk hun eigen specialisme
vertegenwoordigd zijn. Uiteraard is de cliënt dan een belangrijke partij. Wij
vertegenwoordigen de stem van zwangere vrouwen bij meerdere structurele of tijdelijke
overleggen. Lees hieronder meer over wat we allemaal doen.

3.1 Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV
De KNOV staat voor Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en is de
landelijke koepelorganisatie voor verloskundigen. De Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV
richt zich op agendering, prioritering en selectie van onderwerpen en (deel)projecten die
voor het kwaliteitsbeleid voor verloskundigen relevant zijn. Wij nemen samen met de
Patiëntenfederatie Nederland deel aan deze commissie om de belangen van de zwangere
vrouw te behartigen.
3.2 Adviesraad Netwerk Geboortezorg NWNL
Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een samenwerkingsverband van
ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en
jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland en Flevoland. Wij zijn lid van de adviesraad en
behartigen de belangen van de zwangere vrouw bij alle onderwerpen die worden
besproken. Het Netwerk Geboortezorg heeft onder andere de volgende doelen
geformuleerd:
•
•

Vergroten van de patiëntveiligheid, in het bijzonder rondom overdracht van zorg;
Versterken van de positie van (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partner.

Het Netwerk Geboortezorg is 1 van de 9 consortia waaruit het landelijke kennisnetwerk
geboortezorg bestaat.

3.3 Adviesraad BUZZ-project
Het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) heeft tot doel
om zwangere en recent bevallen vrouwen beter inzicht te geven in de voor haar relevante
keuzes en uitkomsten, zodat zij geïnformeerd kan beslissen over haar zorg en voor haar
(ongeboren) kind. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verbeteren
van de kwaliteit van de zorgverlening, benchmarking, het verzamelen van
cliëntervaringen en voor onderzoek. Stichting Zelfbewustzwanger neemt samen met
Patiëntenfederatie Nederland deel aan de adviesraad van dit project om de belangen van
de zwangere vrouw te behartigen.
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4. Cliëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek vormt vaak de aanleiding voor een verandering in de
geboortezorg. Om die reden is het van groot belang dat cliënten op meerdere niveaus bij
het onderzoek zijn betrokken en dat hun belangen worden behartigd. Stichting
Zelfbewustzwanger richt zich op gelijkwaardige samenwerking in het algemeen en bij
participatie aan een wetenschappelijk onderzoek vertaalt zich dat naar de rol van
volwaardig onderzoekspartner. Onze cliëntenvertegenwoordigers hebben daartoe een of
meerdere cursussen gevolgd bij PGO support een organisatie die cursussen aanbiedt
voor erkende pc-organisaties, zodat ze gedegen kennis hebben van wat er allemaal komt
kijken bij een wetenschappelijk onderzoek. Hieronder kun je lezen bij welke
wetenschappelijke onderzoeken we in 2020 zijn betrokken.

4.1 WAAG studie Corona
De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo
min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun
gezinnen. Er wordt op creatieve wijze gezocht naar manieren om goede kwaliteit van zorg
te blijven geven, bijvoorbeeld door contact via telefoon (al dan niet via beeldbellen), door
het maken van webinars en door ‘raamvisites’ zonder fysiek contact. Bij aanvang van de
epidemie in Nederland volgden vrijwel dagelijks aanpassingen in protocollen waarbij de
cliënt niet of nauwelijks betrokken werd. In de WAAG studie is onderzocht hoe
geboortezorgprofessional en cliënten al deze veranderingen hebben ervaren. Stichting
Zelfbewustzwanger was betrokken als volwaardig onderzoekspartner in samenwerking
met Midwifery Science Amsterdam UMC, Radboud UMC, Groningen UMCG en het
Childbirth Network. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen we deze delen.
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5. Cliëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling
In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners om de screening, diagnostiek,
behandeling of zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor de ontwikkeling van een
richtlijn zijn zorgverleners én cliënten nodig. Zij moeten hun vragen over de zorg met
elkaar bespreken. Zodat de richtlijn zowel tegemoetkomt aan de behoeften van
zorgverleners als aan de behoeften van cliënten.
Stichting Zelfbewustzwanger is betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen in de
geboortezorg. Daarbij brengen wij ervaringsdeskundigheid in vanuit de expertise die wij
hebben als landelijke cliëntenorganisatie, ook vanuit het perspectief van de gezonde
zwangere vrouw.

“Wij zetten in op dat de regie bij de cliënt ligt!”
Als belangrijk knelpunt bij richtlijnontwikkeling zien we dat de uitkomst van een richtlijn
meestal een advies is waarin één specifieke optie wordt geadviseerd/aanbevolen als beste
optie.
In de praktijk leidt dit er vaak toe dat vrouwen niet de vrijheid voelen om dan voor een
andere optie te kiezen, omdat er al een waardeoordeel ligt verscholen in het advies
(meestal een oordeel waarin angst voor het worst-case-scenario de doorslag heeft
gegeven, hoe klein dat risico ook is). Indien de uitkomst van richtlijnen een objectieve
presentatie van verschillende opties zou zijn i.p.v. een aanbeveling voor een specifieke
optie, dan ligt de bal bij zwangere vrouwen om er zelf actief over na te denken en een
keuze te maken die bij hen past. Het vertrouwen dat zwangere vrouwen zelf een goede
keuze kunnen maken als er niet sturend maar zuiver objectief wordt geïnformeerd, zou
wat ons betreft de basis moeten zijn van cliëntgerichte geboortezorg. Dit is waar het ons
ook steeds om gaat als we het hebben over dat de regie bij de cliënt moet liggen. Dit vormt
voor ons het belangrijkste aandachtspunt bij richtlijnontwikkeling.
Hieronder lees je bij welke richtlijnen we in 2020 betrokken waren.

5.1 Richtlijn bij een zwangerschap tussen de 41-42 weken
In de nieuwe richtlijnmodule ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ wordt geadviseerd om in
het gesprek met de zwangere vrouw de voor- en nadelen van zowel afwachten tot de
bevalling spontaan begint als een inleiding te bespreken. Het proces om tot deze richtlijn
te komen is niet altijd gemakkelijk geweest. We zijn blij dat er consensus is bereikt over
een richtlijn waarbij de zwangere vrouw na zorgvuldige counseling zelf beslist wat voor
haar en haar baby de beste keuze is. In dit traject is ook rekening gehouden met de recent
gepubliceerde SWINDEX-studie en de bevindingen zijn daarin meegenomen. Er zal nog
een keuzehulp worden ontwikkeld.
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6. Cliëntenparticipatie bij overige projecten
6.1 IRIS-studie
Groeivertraging kan leiden tot ziekte en/of sterfte onder pasgeborenen. Om
groeivertraging op te sporen worden er steeds meer standaardecho’s tijdens de laatste
drie maanden van de zwangerschap verricht. De grote meerderheid van de Nederlandse
zwangere vrouwen (75%) heeft de voorkeur voor standaardecho’s om complicaties vroeg
op te sporen en ongerustheid te voorkomen. In de IRIS studie is bij 13.046 zwangere
vrouwen onderzocht of het nuttig is om standaard extra groeiecho’s uit te voeren.
Stichting Zelfbewustzwanger is betrokken geweest bij de kennisoverdracht en
verspreiding van de resultaten van de IRIS studie. Daartoe heeft zij samen met het
Childbirth Network een online wereldcafé georganiseerd met zwangere vrouwen, waarbij
o.a. de ervaringen en verwachtingen van zwangere vrouwen m.b.t. (standaard)echo’s zijn
achterhaald.
6.2 PATH Project
Een baby krijgen is voor veel aanstaande ouders een spannende tijd. Vader of moeder
worden kent veel uitdagingen en brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Niet
iedereen kan daar even goed mee omgaan en het leidt soms tot mentale klachten die niet
altijd tijdig worden herkend. Het PATH project is erop gericht om mentale klachten te
voorkomen en, als ze er zijn, om ze tijdig te herkennen en ouders zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Stichting Zelfbewustzwanger is uitgenodigd door Maasstad Ziekenhuis om deel te nemen
aan PATH als expertpartner. Daartoe ondersteunen wij toekomstige ouders met onze
gratis online zwangerschapscursus, verspreiden we vragenlijsten ten behoeve van een
onderzoek naar de mentale gezondheid van zwangere vrouwen, hebben we meegewerkt
aan de ontwikkeling van de cursus Family Centered Care en is onze eigen Floor
Molkenboer tevens een van de trainsters van de cursus.
6.3 Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed
In dit document worden adviezen gegeven over:
•
•
•

Antenatale controles bij vrouwen die COVID-19 hebben (doorgemaakt) tijdens
de zwangerschap.
Verloskundig beleid tijdens de bevalling bij vrouwen met COVID-19.
Borstvoeding en verzorging bij COVID-19.

Het gehele document is terug te lezen op de website van de Federatie Medisch
Specialisten. Stichting Zelfbewustzwanger is betrokken geweest vanuit wisselende rollen
op de participatieladder.
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7. Reorganisatie
Floor Molkenboer is afgetreden als directeur op 1 januari 2020 en heeft het stokje
overgedragen aan Anouk Kaiser. Floor heeft zorggedragen voor een zorgvuldige
overdracht door Anouk een aantal maanden in te werken. Floor blijft als oprichtster voor
altijd verbonden met de stichting en ze is actief betrokken in de rol van trainer/coach.
Sasja Lemmen is afgetreden als penningmeester en Alban Ahmetaj is toegetreden als
penningmeester op 13 maart 2020.
In de laatste maanden van het jaar zijn alle vijf leden van de landelijke ouderraad
vervangen voor nieuwe leden, waarbij tevens een afgezant van de landelijke organisatie
voor vaders “VDRS” is toegetreden als lid.
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