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NIEUWS & MEDEDELINGEN
Er zijn 4 nieuwe klinisch 
verloskundigen werkzaam: Arjanne 
Hollander, Dana Hilderink, Angelique 
Veldhuis, Heidi Hop
Introductie via website van het VSV.
Per 1 maart is Alda de Haan gestopt. 
Dr. Josien Terwisscha van Scheltinga 
gaat weg bij de Isala. 
Dr. Wenche Klerkx is per 1 februari 
gekomen als fellow uro-gynaecologie.

Er is een nieuw telefoonnummer voor 
de poli verloskunde: 038-4243555

Vanaf nu wordt iedereen geprimed met
ballonkatheter. Hierover is een 
separate mailing geweest vanuit het 
VSV.

In de Isala loopt momenteel de Simple 
studie. Voor informatie zie onderaan de
nieuwsbrief. 

PARTUSVERSLAG ISALA
De eerste lijn zou graag kort verslag 
willen naast alleen de standaard items 
op een partusverslag. De eerste lijn 
gaat een lijstje maken met items 
waaraan te denken. De werkgroep 
registratie is hier ook mee bezig. Als je 
hier input voor hebt laat het weten!

BEWAREN PLACENTA’S
In de Isala worden vanaf nu alle 
placenta’s na een klinische partus 
worden voor 48 uur  bewaard, zodat 
hier indien nodig achteraf op terug kan 
worden gegrepen als er nog iets met 
het kindje aan de hand is. 
De placenta’s van poliklinische partus 
gaan wel gewoon in de prullenbak, 
tenzij de eerstelijns verloskundige 
reden ziet deze te bewaren. 

PROTOCOLLEN
Er is een werkgroep samengesteld die 
gaat uitzoeken of er een verlengde arm
constructie met de KNO artsen of 
kinderartsen kan worden gemaakt voor
het protocol tongriempjes klieven, 
zodat dit in de eerste lijn ook legitiem 
kan worden uitgevoerd. 

Oproep protocollen: 
Wij zijn op zoek naar eerstelijns 
verloskundigen die willen werken aan 
het protocol IEA. Opgeven kan via: 
vgo-commissie@vsvzwolle.nl

Wijzigen definitieve protocollen:
Als er tussentijds wijzigingen aan een 
protocol gedaan moeten worden 
leggen we dit voor aan de achterban. 
Binnen 14 dagen kan iedereen 
reageren, daarna wordt een wijziging 
doorgevoerd als er geen gegronde 
bezwaren zijn. 

WEIGERINGEN PLKL PARTUS
Er blijkt de afgelopen maanden nog af 
en toe een poliklinische partus 
geweigerd te zijn in de Isala. 
In de eerste lijn wordt de inventarisatie 
van weigeringen of bijna weigeringen 
verder gecontinueerd. Elke weigering 
met motivatie en datum/tijdstip graag 
doorgeven!

“VISSENKOM”
Er was eind vorig jaar wat commotie 
over de ruimte voor eerstelijns 
verloskundigen op V4.4, de 
zogenaamde “vissenkom”. 
Deze ruimte blijft voor de eerste lijn en 
er worden geen andere 
werkzaamheden vanuit het ziekenhuis 
daar gepland. 
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DATA VERLOSKUNDEMIDDAGEN

De data voor 2017 zijn:

18 mei

28 september

23 november

Verloskundemiddag 18 mei:

• Presentatie Werkgroep 
Registratie

• CAD/ incontinentie etc

Heb je input voor een onderwerp of 
wil je ergens een presentatie over 
geven dan horen we dat graag!

Bij vragen of opmerkingen: mail ons op
vgo-commissie@vsvzwolle.nl

Groeten,
Charlotte, Esther, Guus,

Henriëtte en Ingrid
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Informatie voor
patiënten

 

SIMPLE III studie

Onderzoek naar de beste
timing van een keizersnede

bij niet vorderen van de
ontsluiting bij vrouwen die

bevallen van hun eerste kind.

Waarom dit onderzoek?
In Nederland worden jaarlijks 
de meeste keizersneden 
gedaan in de groep vrouwen 
die bevalt van hun eerste 
kindje. Eén van de meest 
voorkomende redenen om 
een keizersnede te verrichten 
in deze groep vrouwen is als 
tijdens de bevalling de 
ontsluiting erg traag verloopt 
of soms zelfs helemaal niet 
meer vooruitgaat. Dit komt bij 
ongeveer 11% van de 
vrouwen voor, waarbij in 45% 
van de gevallen uiteindelijk 
een keizersnede verricht 
wordt. Dit zijn in Nederland 
ongeveer 6400 keizersneden 
per jaar. In 2010 is in Amerika
een groot onderzoek verricht, 
waarin bij 27.000 vrouwen die
bevielen van hun eerste 
kindje gekeken is hoelang de 
bevalling duurde. Hieruit blijkt 
dat een vaginale bevalling in 
de meeste gevallen langer 
duurde dan voorheen altijd 

gedacht werd. Het kan dus zo
zijn dat we momenteel in het 
geval van niet vorderen van 
de ontsluiting te vroeg een 
keizersnede verrichten dan 
absoluut noodzakelijk. 

Een keizersnede zonder goede 
medische reden geeft meer kans op 
problemen, een langer herstel en 
hogere kosten, zonder dat de 
uitkomsten beter zijn. Ook ineen 
volgende zwangerschap kan een 
keizersnede in de eerste 
zwangerschap risico’s met zich 
meebrengen.

Deze risico’s zijn onder 
andere de kans op het 
scheuren van het litteken in 
de baarmoeder, waardoor 
deze vrouwen altijd in het 
ziekenhuis onder leiding van 
de gynaecoloog moeten 
bevallen. Ook bestaat er een 
verhoogd kans op een 
voorliggende en/of 
ingegroeide placenta met 
hiermee gepaard gaande 
meer bloedverlies. De tweede
grootste groep van vrouwen 
die een keizersnede krijgt 
betreft dan ook de groep met 
vrouwen die in de eerste 
zwangerschap een 
keizersnede gehad hebben. 
Het voorkomen van een 
keizersnede inde eerste 
zwangerschap, zorgt dan ook 
voor een afname van het 
aantal keizersneden in een 
volgende zwangerschap met 
ten minste 50%.  

Het onderzoek
In deze studie wordt er 
vergeleken tussen het 
verrichten van een 
keizersnede voor niet 
vorderen van de ontsluiting 
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zoals we dit op dit moment 
doen en langer afwachten. Op
het moment dat er in de 
huidige zorg besloten zou 
worden om een keizersnede 
te verrichten wordt bij 
deelname aan de studie 
geloot tussen het verrichten 
van de keizersnede of langer 
afwachten. Door langer af te 
wachten bestaat er mogelijk 
een hogere kans op alsnog 
een vaginale bevalling met als
bijbehorende voordelen een 
relatief vlot herstel, snel 
ontslag uit het ziekenhuis, 
minder risico op 
operatieschade en trombose 
en minder risico’s ineen 
eventuele volgende 
zwangerschap. Echter, het 
kan zo zijn dat langer 
afwachten misschien ook leidt
tot extra problemen, zoals 
meer bloedverlies tijdens de 
bevalling, een grotere kans op
infectie, verslechtering van de
conditie van de baby, 
inscheuren of een moeizame 
geboorte van de baby. 

Doel van het onderzoek 
In de SIMPLE III studie wordt 
gekeken naar het effect van 
langer afwachten op de 
uitkomsten van zowel moeder
als kind en de manier van 
bevallen. Ook de 
patiënttevredenheid en 
eventuele voorkeuren worden
onderzocht in de studie. 
Tenslotte zullen ook de 
gezondheidszorg kosten 
worden berekend. 
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