Lezersbrief in De Morgen, donderdag 26/7/12
(reactie op artikel over thuisbevallen, DM 25/7/12)
Naar aanleiding van de recente artikels over de controverse rond thuisbevallen lijkt het mij
nuttig om eens stil te staan bij enkele bedenkingen.
Er bestaan in Vlaanderen wel degelijk cijfers (via het SPE, Studiecentrum Perinatale
Epidemiologie) over de uitkomst van ‘onze’ thuisbevallingen, kunnen deze eens grondig
onderzocht worden en onder de loep genomen worden? Er ontbreekt gewoon deftig
wetenschappelijk onderzoek over onze cijfers waardoor we steeds weer moeten gaan
vergelijken met andere landen en andere criteria die niet gelijk zijn aan de onze.
Een tweede bedenking die wij ons als vroedvrouw al geruime tijd maken is dat er bij de
gegevens die door het studiecentrum (SPE) opgevraagd worden, wat betreft de
thuisbevallingen duidelijk aangeduid kan worden wie de bevalling deed (arts of vroedvrouw),
maar dat dit bij de ziekenhuisbevallingen niet het geval is, hier bestaan er geen gegevens
over wie de bevalling begeleidde… Misschien uit vrees om op te merken dat de bevallingen
begeleid door een vroedvrouw een veel betere uitkomst hebben bij normaal verlopende
bevallingen dan als deze door een arts begeleid zouden worden?
Het is gewoon te gemakkelijk om ongenuanceerd uit te gaan van het feit dat een bevalling (in
een boom dan nog) altijd risico’s inhoudt. Dit leunt volledig aan bij de visie dat elke bevalling
per definitie een risico is. In dat geval (als we dan toch verwijzen naar primitieve tijden), was
de mens al lang uitgestorven.
Wij zijn als vroedvrouw opgeleid en door onze zeer uitgebreide begeleiding van de
zwangerschap erg ervaren in het selecteren tussen normale en abnormale parameters. In
het geval van een probleem tijdens de zwangerschap of bevalling zijn we blij dat er een
gelijkwaardige en onbevooroordeelde samenwerking is met artsen die op een serieuze
manier naar de cliënt en haar begeleidende vroedvrouw willen luisteren. Niet het
ongenuanceerd spuien van doemdenkende opvattingen die enkel leiden tot angst bij
toekomstige ouders, maar serieus overleg en respect voor elkaars opvattingen, leiden tot
veilige verloskunde.
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