Lezersbrief De Standaard
Dr Van Wiemeersch lijkt als een duivel in het wijwatervat rond te schoppen in het opiniestuk “Niet
terug naar de stal van Bethlehem. Pleidooi voor de enige goede geboorteplek“ (De Standaard,
19/07/2012). De studie van het Onafhankelijk Ziekenfonds waarnaar hij verwijst is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en effectieve cijfers. Dr Van Wiemeersch, arts en dus – zou je toch
mogen verwachten – wetenschappelijk opgeleid, geeft hier feiten weer als waarheid, zonder ze te
onderbouwen. Vergeef het mij als ik dit opiniestuk aanvoel als een regelrechte aanval op en
belediging voor het beroep van de vroedvrouw.
Naast de belangrijke taak van gezondheidspromotie, worden vroedvrouwen opgeleid als specialisten
in de fysiologie van de normale zwangerschap, baring en kraambed (“Definition of the Midwife”, ICM
council, juni 2011). Zij zijn door de wetgever bevoegd om een fysiologische zwangerschap zelfstandig
op te volgen, een fysiologische partus zelfstandig uit te voeren en zelfstandig een fysiologisch
postpartum te begeleiden. Als lector wetenschappelijk onderzoek aan een Vlaamse opleiding Bachelor
in de Vroedkunde kan ik gerust zeggen dat ALLE pas afgestudeerde vroedvrouwen deze
competenties bezitten en met een kritische blik het werkveld worden ingestuurd, waarbij het Evidence
Based handelen geen loze woorden zijn, maar een attitude is. Het Evidence Based handelen steunt
trouwens op 3 grote peilers: het best beschikbare bewijs, de kennis van de professional én de mening
van de patiënt. Deze laatste peiler zijn geen holle woorden. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen
waar zij voor kiezen, zonder zich te moeten verantwoorden. Een voorwaarde is echter wel dat deze
vrouwen volledig en goed geïnformeerd worden. Laat dat nu net een van de kerntaken van een
vroedvrouw zijn. Gezondheidspromotie is iets wat, net als het evidence based handelen, een tweede
natuur is voor vroedvrouwen. Daarom ook duurt een prenatale consultatie bij een vroedvrouw
ongeveer 1 uur en bij een arts amper 15 minuten.
De bewering dat een thuisbevalling onnodige risico’s met zich meebrengt en dat een vroedvrouw niet
bekwaam zou zijn om deze risico’s in te schatten durf ik dus ten zeerste te betwisten.
In de vakliteratuur zijn er meerdere studies die de thuisbevalling of de bevalling in een geboortehuis
de voorkeur geven op een ziekenhuis bevalling voor wat betreft de perinatale outcome. Deze studies
zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens uit Angelsaksische landen zoals Australië, Nieuw-Zeeland
en Engeland (Longworth, L. Ratcliffe; J., & Boulton, M., Health and Social Care in the Community
(2001), 9(6): 404–413; Tracy, S.K., et al., Birth (2007), 34(3): 194-201 ; Laws PJ, Tracy SK, Sullivan
EA., Birth (2010), 37(1):28-36. McIntyre MJ., Australian Health Review (2012), 36(2):
233-237) en Scandinavische landen (Fahy, K., & Colyvas, K., Birth (2005), 31(2), 145-150). Dr Van
Wiemeersch merkt terecht op dat de perinatale mortaliteit in Nederland, waar er zo’n 30% van de
partussen thuis gebeuren, hoog is. Het is echter ook een feit dat de gemiddelde leeftijd van zwangere
vrouwen in Nederland eveneens hoog is, net als het aandeel meerlingzwangerschappen. Beide
factoren zijn risicofactoren op complicaties. De vraag is dan ook of deze mortaliteit het gevolg is van
de thuispartussen of van de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg? Verder onderzoek
zal hier uitsluitsel moeten brengen.
Uit deze greep van studies blijkt telkens dat een grondige risicoselectie al van voor de zwangerschap
een must is, net als een goede samenwerking met de gynaecoloog, pediater en indien nodig
anaesthesist. Deze samenwerking moet dan uiteraard wel gebaseerd zijn op wederzijds respect en
vertrouwen.
Als vroedvrouw hoop ik dat de dialoog tussen artsen en vroedvrouwen op een correcte manier kan
blijven verlopen, mét wederzijds respect. Boven alles, hebben we allen hetzelfde doel: een kwalitatief
hoogstaande gezondheidszorg bieden zodat zowel moeder als kind de voor hen beste zorgen krijgen,
rekening houdend met ieders wensen en voorkeuren.
Met vriendelijke groet,
Inge Meyvis
Vroedvrouw

