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Nergens plek in ziekenhuizen: steeds
vaker gedwongen thuis bevallen
Door VIAN SCHOUTENVIAN SCHOUTEN
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In Nederland kunnen vrouwen normaal gesproken zelf kiezen waar ze bevallen.

Ⓒ ANP/HH

Lees voor

AMSTERDAM - AMSTERDAM - Zware weeën, overgeven van de pijn maar voor deZware weeën, overgeven van de pijn maar voor de
bevalling niet terecht kunnen in het ziekenhuis. Het was eind septemberbevalling niet terecht kunnen in het ziekenhuis. Het was eind september
realiteit voor een vrouw in Amsterdam. De verloskamers van allerealiteit voor een vrouw in Amsterdam. De verloskamers van alle
ziekenhuizen in de directe omgeving waren vol.ziekenhuizen in de directe omgeving waren vol.

De verloskundige van een vrouw uit Amsterdam-West, die graag in het ziekenhuis

wilde bevallen van haar eerste zoon, belde in de nacht van vrijdag op zaterdag naar

ziekenhuizen tot aan het Tergooi MC in Blaricum. Dat is meer dan een half uur rijden.

Na een heftige thuisbevalling moesten moeder en zoon alsnog naar het ziekenhuis

omdat het ventje erg licht bleek te zijn (ruim 2700 gram). Dit leidde weer tot extra pijn

en stress.
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De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) herkent de

problemen in Amsterdam. „In de ziekenhuizen is een beperkte capaciteit door ziekte

en uitval van zorgmedewerkers”, laat een woordvoerster weten. „Deze situatie is voor

de zwangere onwenselijk als ze niet in het ziekenhuis terecht kunnen. We gunnen elke

vrouw een optimale bevalling voor haar en haar kind.” Volgens de NVOG zijn er in

Amsterdam afspraken gemaakt om ’in acute situaties barende vrouwen altijd op te

vangen’. Door die afspraken is het uitzonderlijk dat een vrouw gedwongen thuis moet

bevallen, aldus de vereniging van gynaecologen. Hoe vaak het gebeurt is bij geen enkele

instantie bekend en wordt niet bijgehouden.

Geen meldingen

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit erkent dat het „door pieken in het aantal

bevallingen wel eens kan voorkomen dat er geen plek meer is”. De Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat voor zover bekend de veiligheid van moeder en

kind nog niet in gevaar is geweest door het capaciteitsprobleem. Maar verloskundigen

zeggen al jaren dat levensgevaarlijke situaties uit onderlinge solidariteit onder het

tapijt worden geveegd en niet worden gemeld.

BEKIJK OOK:

Verloskundigen slaan alarm: gevaarlijke situaties voor moeder en kind

„Dit is voor de ouders traumatiserend”, zegt Jan Nijhuis, emeritus hoogleraar

gynaecologie aan het Maastricht UMC. Hij erkent dat dit op een moment tot een

calamiteit kan leiden met als resultaat het overlijden van de baby of moeder. „Dan

breekt de hel los”, voorspelt Nijhuis. „Gemiddeld genomen zal er geen levensgevaar

zijn. Maar veel vrouwen die voor het eerst bevallen doen dat graag in het ziekenhuis.”

Bijna 70 procent van de bevallingen in Nederland vindt plaats in het ziekenhuis, onder

begeleiding van een verloskundige onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog,

zo blijkt uit de laatst beschikbare uit 2020. Slechts 15 procent van de kinderen komen

thuis ter wereld. Van de vrouwen die thuis beginnen aan de bevalling maakt minder

dan de helft het ook af. „Er is dus een grote kans dat er alsnog een (spoed)indicatie
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ontstaat waarom een zwangere alsnog naar een ziekenhuis moet”, aldus Nijhuis.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) zijn

verwijsredenen meestal een pijnstillingswens of een niet vorderende ontsluiting.

BEKIJK OOK:

Aanstaande moeder nog steeds niet zeker van plek op kraamafdeling

De KNOV luidde al in 2018 de noodklok omdat er steeds vaker bij meerdere

ziekenhuizen door het hele land moest worden geleurd om een plek te vinden waar

vrouwen kunnen bevallen. Dat kan leiden tot onveiligheid en veel stress voor de vrouw

die aan het bevallen is, aldus de KNOV destijds. „De situatie is sindsdien nog nijpender

geworden door de druk door corona”, zegt een woordvoerster. „Keuzevrijheid is het

allerbelangrijkst voor vrouwen. Daar zal de KNOV altijd voor staan. Maar er is in het

ziekenhuis altijd plek voor acute zorg.”

BEKIJK OOK:

’Geen ambulances dit weekend naar VUmc door personeelstekort’

Portugal

In Portugal overleed in augustus een vrouw die op bevallen stond tijdens een risicovol

transport en dat kostte de Portugese minister van Volksgezondheid de kop. Een zeven

maanden zwangere toeriste werd met ademhalingsproblemen en hoge bloeddruk

opgenomen in het grootste ziekenhuis van Lissabon en moest vanwege gebrek aan

ruimte worden overgebracht naar een andere plek. De baby overleefde het maar eerder

in de zomer overleden er hierdoor wel twee andere baby’s in het land. In Portugal zijn

verschillende kraamafdelingen gesloten vanwege het personeelstekort. De afdelingen

op de ziekenhuizen die wel open zijn, liggen bomvol.

Zo erg is het in Nederland nog niet. Volgens Nijhuis zijn er voor Nederland geen

simpele oplossingen om dit soort situaties te voorkomen maar zijn er wel zaken die

beter kunnen. Zo is er geen centraal systeem waarin ziekenhuizen kunnen aangeven of

er een verloskamer vrij is, wat talloze nodeloze telefoontjes van verloskundigen kan

schelen. Er wordt gewerkt aan een ’capaciteitsdashboard’, aldus de branchevereniging.

Ook de samenwerking tussen gynaecoloog en verloskundige kan beter, vindt Nijhuis.

„De twee beroepsgroepen verwijzen vrouwen niet graag door naar elkaar. Als de

selectie goed is, is thuis bevallen veilig. Maar de selectie moet beter.” De KNOV wil
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onder meer dat het mogelijk wordt voor verloskundigen in de eerste lijn (bijvoorbeeld

in een geboortecentrum) om pijnstilling toe te dienen. Zo kan de druk op het

ziekenhuis worden verlicht.

Nijhuis adviseert vrouwen die angst hebben om thuis te bevallen er bij hun

verloskundige op aan te dringen vroeg in het bevallingsproces te bellen voor een plekje

in een ziekenhuis. Dan is er nog genoeg tijd om verder te rijden als dat nodig is.

BEKIJK OOK:

’Vooral veel holle frasen in zorgakkoord’
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