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DURANTE PARTU NAAR HET 

GEBOORTECENTRUM: Een secundaire analyse 

van het Geboortecentrumonderzoek 

 
Ruim 30% van de vrouwen die in een geboortecentrum willen bevallen, komt 

daar uiteindelijk niet terecht. Dat concludeert Marieke Hermus in haar 

onderzoek. De vrouwen die er wel komen worden minder   snel verwezen naar 

de tweede lijn wanneer zij eerst thuis getoucheerd  worden. 

 

De KNOV-handreiking ‘Continue begeleiding tijdens de bevalling in de eerste lijn’ 

adviseert durante partu een vroeg eerste bezoek om te bepalen in welke fase   van de 

bevalling de vrouw zich bevindt.
1  

Tijdens dit bezoek zal een  vaginaal toucher (VT) 

verricht worden om de juiste fase van de bevalling te bepalen. Dit op een enkele 

situatie na, bijvoorbeeld bij prelabour rupture of membranes (PROM) of omdat er al 

direct een reden is om mevrouw te verwijzen. Deze uitgangssituatie, de eventue- le 

vordering van de baring en de behoefte van de vrouw bepalen het vervolgbeleid
2
. 

Met de barende die niet thuis bevalt, wordt het moment van verplaatsen naar de 

geplande bevallocatie besproken. Bij een reeds ontstane medische indicatie zal de 

vrouw rechtstreeks vanaf huis naar de klinische verloskamers worden verwezen, 

zonder eventuele tussenkomst van een bezoek aan de poliklinische verloskamer of 

het geboortecentrum. 

Sinds het begin van deze eeuw zijn geboortecentra in Nederland in opkomst.
3,4 

Het 

Geboortecentrumonderzoek identificeerde deze centra met een nieuw ontwikkelde 

definitie (zie kader).
5 

Doel van dit deelonderzoek is om in kaart te brengen hoe ver- 

plaatsing verloopt voor nulliparae die in een geboortecentrum plannen te bevallen. 

Waar bevallen deze vrouwen uiteindelijk, hoeveel vrouwen worden voorafgaand aan 

de verplaatsing naar het geboortecentrum thuis getoucheerd en is er een verband 

tussen het uitvoeren van een VT thuis en de kans om durante partu of post partum te 

worden verwezen naar de tweede lijn? 

 

METHODE 

Voor dit onderzoek zijn de data van het Geboortecentrumonderzoek gebruikt.
6
 Daar- 

voor zijn tussen juli en december 2013 data verzameld van a terme vrouwen die hun 

baring startten bij een eerstelijns verloskundige. Van elke vrouw werd genoteerd of 

er thuis een VT plaats vond en hoeveel ontsluiting de vrouw op dat moment had. 

Indien van toepassing werd tevens naast hun geplande en uiteindelijke plaats van 

bevallen, de locatie genoteerd waar ze zich bevonden op het moment dat er besloten 
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werd tot overdracht naar de tweede lijn en de daarbij behorende medische indicatie. 

De volle- dige beschrijving van de dataverzameling is elders te lezen.
4,6 

Voor deze 

deelstudie zijn alleen de data gebruikt van nulliparae die planden om in een 

geboortecentrum te bevallen. Door de zeer kleine aantallen inclusies zijn de data van 

vrijstaande geboor- tecentra voor deze deelstudie buiten beschouwing gelaten. Voor 

de analyses over het thuis toucheren is alleen gekeken naar de vrouwen die 

daadwerkelijk in het geboorte- centrum geweest zijn. Vrouwen waarbij informatie 

over wel of niet thuis toucheren ontbrak zijn geëxcludeerd. Logistische regressie 

vond plaats voor de verschillen in de kans op verwijzing. Alle analyses werden 

uitgevoerd in SPSS versie 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA.). 

 

RESULTATEN 

In ons onderzoek zijn 906 a terme nulliparae die van plan waren in een geboorte 

centrum te bevallen geïncludeerd. Deze vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 

29,6 jaar (SD 4,5) en 79,9% was van Nederlandse afkomst. In totaal woonde 45% 

van hen in een dichtbevolkte regio (gedefinieerd als ≥1500 mensen/km2) en had 

68,9% van hen een gemiddelde sociaal economische positie (inkomen, beroep en 

opleidings- niveau) op basis van hun viercijferige postcode.
7 

De gemiddelde 

amenorroeduur waarop zij bevielen betrof 280 dagen (SD 7,4). 

Het verloop van de verplaatsing van de gehele groep nulliparae die planden om een 

geboortecentrum te bevallen is weergegeven in figuur 1. Durante partu ging 69% 

(n=621) van hen daadwerkelijk naar het geboortecentrum, 23% (n=204) werd reeds 

vanaf thuis verwezen naar de tweede lijn en 9% (n=81) bleef thuis, koos voor polikli- 

nisch of kreeg alsnog een plaatsindicatie (de zogenaamde D-indicatie). Van de 

gehele groep beviel uiteindelijk 29% (n=267) daadwerkelijk in het geboortecentrum. 

Verwijs- redenen en de verwijslocatie zijn weergegeven in tabel 1. Bijna een derde 

van de vrouwen werd durante partu verwezen voor een pijnstillingswens of een 

onvoldoende vorderende ontsluiting (32,8%, n=297). Uiteindelijk beviel 29% van de 

nulliparae die planden om in een geboortecentrum te bevallen daadwerkelijk in een 

geboorte- centrum, 3% thuis en 2% poliklinisch of met een Dindicatie. 

Om de relatie tussen een uitgevoerd VT thuis en uitkomst na aankomst in   het 

geboortecentrum te beoordelen zijn alleen de data van de vrouwen die daadwerkelijk 

in het geboortecentrum zijn geweest (69%) gebruikt. Na exclusie van vrouwen waar- 

van informatie over het eerste VT ontbrak (2,1%, n=19) bleven de data van 600 

vrou- wen over. Van deze 600 vrouwen werd 73,8% (n=443) voorafgaand aan de 

verplaatsing naar het geboortecentrum thuis getoucheerd. Deze vrouwen hadden bij 

hun laatste VT thuis gemiddeld 4,5 cm ontsluiting (zie figuur 2). De vrouwen die niet 

thuis getou- cheerd waren hadden bij hun eerste VT in het geboortecentrum 

gemiddeld 3,9 cm ontsluiting. 

De groep vrouwen die niet thuis getoucheerd werd (26.1%, n=157), had een hogere 

kans om te worden verwezen, vergeleken met de vrouwen die wel thuis getoucheerd 

werden (resp. 68.8% vs 61.2%). Dit verschil was echter niet significant (p=0.090, 

95% CI [0.49 – 1.05]). 
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[FIGUUR 1] 

DISCUSSIE 

Dit beschrijvende onderzoek maakt voor het eerst inzichtelijk hoe het proces van ver- 

plaatsen tijdens de baring verloopt voor nulliparae die plannen om in een geboorte- 

centrum te bevallen. Bijna 29% van hen beviel uiteindelijk op de door hen geplande 

bevallocatie. Durante partu werd zo’n 66 procent verwezen naar de tweede lijn waar- 

bij ‘onvoldoende vorderende ontsluiting of ‘wens voor pijnstilling’ de belangrijkste 

reden was voor overdracht (32,8%). Vrouwen die voor hun verplaatsing naar het ge- 

boortecentrum thuis getoucheerd werden, hadden een kleinere, niet significante kans 

om durante partu of post partum vanaf het geboortecentrum te worden verwezen naar 

de tweede lijn. 

[TABLE 1] [TABLE 2] 

Geboortecentra presenteren vaak cijfers over het aantal vrouwen dat vanaf hun ge- 

boortecentrum verwezen wordt. Deze verwijscijfers hebben dus alleen betrekking op 

de groep vrouwen die ook daadwerkelijk in het geboortecentrum is geweest. Ons on- 

derzoek laat zien dat meer dan 30% van de nulliparae die in een geboortecentrum 

plannen te bevallen, helemaal niet in een geboortecentrum komt. Zij worden eerder 

verwezen of kiezen voor een andere bevallocatie. Deze groep telt dus ook niet mee in 

de cijfers die de geboortecentra presenteren, wat leidt tot andere cijfers dan gepresen- 

teerd in wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de geplande bevallocatie.
8–12 

Deze onderzoeken analyseren vrouwen volgens de intention-to-treat-methode wat 

zorgt voor eerlijke vergelijkingen in uitkomsten tussen bevallocaties. Hoewel dat op 

dit moment in Nederland nog niet middels Perined mogelijk is voor (individuele) 

geboortecentra, zou dat de norm moeten worden.
13

 

De data van deze studie zijn afkomstig uit het geboortecentrum onderzoek en het be- 

treft een secundaire analyse van prospectief verzamelde data. Informatie over ‘niet- 

thuis getoucheerd’ was verzameld, maar hoeft niet gelijk te zijn aan ‘geen 

huisbezoek uitgevoerd’. Er is van uitgegaan dat dit verschil verwaarloosbaar klein is. 

Vanwege de beperkte aantallen is deze analyse alleen beschrijvend van aard. Verder 

onderzoek naar het effect van het moment van verplaatsen op uitkomsten is daarom 

wenselijk. Gemiddeld verplaatsten de vrouwen die thuis getoucheerd zijn zich met 

een verder gevorderde ontsluiting naar het geboortecentrum dan de vrouwen die niet 

thuis ge- toucheerd waren. Deze resultaten zijn overeenkomstig met buitenlandse 

trials die het specifieke effect van een huisbezoek versus telefonische triage op onder 

andere aantal centimeters ontsluiting bij aankomst onderzochten.
14,15 

Een Cochrane 

review dat een interventie onderzocht waarbij opname op de verloskamers werd 

uitgesteld tot vrou- wen in de actieve fase van hun bevalling zaten, vond minder 

interventies bij deze vrouwen.
16 

De studie gaf wel aan een grotere RCT te wensen om 

de conclusies te be- krachtigen. Buitenlandse cohort-studies waarbij het gemiddeld 

aantal centimeters bij aankomst op de verloskamers vergeleken werden met 

uitkomsten zoals interventies en de kans op een vaginale bevalling, suggereren betere 

uitkomsten voor vrouwen die pas opgenomen worden op de verloskamers vanaf 4 

centimeter ontsluiting.
17–21

 

Wat ook bekend is, is dat een huisbezoek durante partu wordt geassocieerd met een 

meer positieve ervaring tijdens het begin van de bevalling dan vrouwen die alleen 

telefonische ondersteuning in deze fase kregen.
22 

In ons onderzoek werd ongeveer 
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driekwart van de vrouwen (nulliparae) die in het geboortecentrum durante partu 

arriveerden, voorafgaand aan hun verplaatsing thuis getoucheerd. We hebben geen 

onderzoek gedaan naar de reden waarom er besloten is om wel of niet thuis te 

touche- ren. Mogelijk spelen daar praktijkbeleid, visie van het geboortecentrum en 

wens van de vrouw een rol in. Het is belangrijk om inzicht te krijgen waarom er in 

onze studie niet bij alle nulliparae voorafgaand aan de verplaatsing naar de geplande 

bevallocatie thuis getoucheerd werd, en wat de effecten daarvan mogelijk zijn op het 

gehele beval- proces. De KNOV-richtlijn ‘Continue baringsondersteuning’ doet 

overigens geen uit- spraak over waar het eerste bezoek durante partu plaats dient te 

vinden.
2
 Wij zijn van mening dat dat met name voor nulliparae thuis hoort te zijn. 

Een huisbezoek durante partu, voorafgaand aan een eventuele verplaatsing, zorgt er- 

voor dat er voor elke vrouw specifiek thuis nagedacht wordt wat voor haar het juiste 

en gewenste moment van verplaatsen naar de geplande bevallocatie is. De barende 

vrouw en haar persoonlijke situatie worden op deze wijze echt centraal gesteld. 

Vrou- wen dienen naast de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke 

bevallocaties, te- vens goed voorgelicht te worden over het ‘waarom’ van het 

moment van verplaatsen. Een huisbezoek durante partu dient voor een nulliparae 

standaard zorg te zijn. 

 

CONCLUSIE 

Een grote groep nulliparae die in een geboortecentrum wil bevallen komt durante 

par- tu niet op deze bevallocatie. Nulliparae die voorafgaand aan de verplaatsing naar 

het geboortecentrum thuis getoucheerd worden, hebben mogelijk een kleinere kans 

om te worden verwezen naar de tweede lijn. Daarnaast biedt thuis toucheren het 

voordeel de vrouw al bij aanvang van de baring te kunnen ondersteunen. Verder 

onderzoek naar het effect van een huisbezoek voor verplaatsing op beleving van de 

bevalling, moment van verplaatsen en uitkomsten zoals het percentage verwijzingen 

is nodig. 
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