
Inleiding
Een van de aanbevelingen van het Verloskundig Vademecum1 om

de kwaliteit van de verloskundige zorgverlening te analyseren en

te optimaliseren is ‘(…) om een landelijk bureau op te zetten om

registratie, analyse en audit concreet gestalte te geven (…)’. De

plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. In verschil-

lende landen vinden wel regelmatig audits plaats van alle geval-

len van perinatale sterfte, die zich in de bevolking voordoen.2-4

Hoewel in de meeste Nederlandse ziekenhuizen besprekingen

van perinatale sterfgevallen plaatsvinden, is het aantal onderzoe-

ken van alle perinatale sterfgevallen die zich in de bevolking voor-

doen, beperkt.5-10 Bij twee van deze onderzoeken is de perinatale

sterfte geanalyseerd in populaties waar huisartsen de eerstelijns

verloskundige zorg leverden.5,6 Het betrof in beide gevallen een

analyse aan de hand van systematische casusbeschrijvingen. 

Wij wilden vaststellen welke van de factoren die een rol speelden

bij de perinatale sterfte in Urk in de jaren 1986-1995 vermeden

hadden kunnen worden. We stelden ons de volgende vragen:

� In welke mate kwamen er in de zorgverlening omstandigheden

en/of handelwijzen voor die niet voldeden aan de geldende

richtlijnen (substandaardfactoren)?

� In hoeverre is de aanwezigheid hiervan van invloed geweest op

de perinatale sterfte?

Methoden
We analyseerden de perinatale sterfgevallen die zich voordeden

bij 3591 opeenvolgende zwangerschappen van Urker vrouwen in

de periode 1986-1995. Uit deze zwangerschappen werden 3624

kinderen geboren. Wij hanteerden als definitie van perinatale

sterfte, in navolging van het Vademecum Verloskunde: ‘Alle sterf-

te vanaf 24 weken zwangerschap of vanaf 500 gram geboortege-

wicht, inclusief de sterfte in de eerste levensweek (…) Dat wil zeg-

gen alle sterfte vanaf 24 weken, ook bij minder dan 500 gram

geboortegewicht en alle sterfte vanaf 500 gram, ook bij minder

dan 24 weken zwangerschap’.

De basisonderzoeksgegevens bestonden uit de aan elkaar gekop-

pelde gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie eerste-

lijn (LVR-1) en Landelijke Verloskunde Registratie tweedelijn

(LVR-2) van de Urker vrouwen in de bovengenoemde onderzoeks-

periode. Ontbrekende en onvolledige gegevens zijn aangevuld

door statusonderzoek. Wij vergeleken de gevallen van perinatale

sterfte in ons onderzoek met de sterfteregistratie van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot 1 juli 1991 zijn in deze CBS-

sterftestatistiek opgenomen de doodgeborenen bij een zwanger-

schapsduur van 28 weken of meer én de overledenen binnen een

week, ongeacht de zwangerschapsduur. Vanaf 1 juli 1991 is deze

grens verlegd naar 24 weken of meer.11

We legden van alle gevallen dossiers aan met alle gegevens die

achterhaald konden worden: de witte kaart en de gegevens van

het elektronisch medisch dossier van de huisarts, eventuele cor-

respondentie en verslagen van de gynaecoloog, kinderarts en

patholoog-anatoom. Van elke casus schreef de eerste auteur een

verhalende samenvatting.

De doodsoorzaak is geclassificeerd volgens de modified Aberdeen

classification.12
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Doel Onderzoeken in hoeverre zich bij de zorg vóór de perinatale

sterfte tekortkomingen hebben voorgedaan en in hoeverre peri-

natale sterfte door optimalisering van de zorgverlening kan wor-

den verlaagd.

Opzet Retrospectief panelauditonderzoek.

Methoden Alle geregistreerde perinatale sterfgevallen die zich

tussen 1986 en 1995 bij Urker vrouwen hebben voorgedaan, zijn

geanalyseerd. Huisartsen verrichtten in Urk de volledige eerste-

lijns verloskundige zorg. Een panel van deskundigen beoordeel-

de de medische dossiers van de sterfgevallen aan de hand van

een checklist met criteria voor standaardzorg op de aanwezig-

heid van substandaardfactoren en de relevantie ervan voor de

perinatale sterfte. Tevens oordeelde het panel over wie voor de

substandaardzorg verantwoordelijk was en werd, zo mogelijk, de

meest waarschijnlijke doodsoorzaak aangegeven.

Resultaten Er werden 36 perinatale sterfgevallen geregistreerd

(perinatale sterfte 9,9 per 1000 geboorten). Het panel werd het

in alle gevallen eens over de doodsoorzaak. Bij 32 gevallen werd

overeenstemming bereikt over de aan- of afwezigheid van sub-

standaardfactoren. Bij 18 hiervan bleken één of meer substan-

daardfactoren aanwezig. In respectievelijk 2 en 11 gevallen werd

een relatie met de sterfte waarschijnlijk of mogelijk geacht. De

meeste tekortkomingen werden bij de huisarts geconstateerd.

Het betrof voornamelijk tekortkomingen bij signalerende prena-

tale zorg en het verwijsbeleid.

Conclusie Er was sprake van substandaardzorg in de helft van de

gevallen van perinatale sterfte.
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Audit 

Drie deskundigen op het terrein van de verloskundige zorg – een

gynaecoloog, een huisarts en een verloskundige – vormden een

auditpanel. Voor de casus waarbij het kind levend ter wereld

kwam (n=14) is het panel aangevuld met een kinderarts-neonato-

loog. 

Een tweede verloskundige fungeerde als voorzitter tijdens de

panelbijeenkomst. Geen van de panelleden, noch de voorzitter, is

in de onderzoeksjaren werkzaam geweest in de regio of op een

andere manier bij de casus betrokken geweest.

Procedure

De procedure bestond uit drie stappen. In de eerste fase van de

audit zijn de dossiers opgestuurd naar de panelleden met het ver-

zoek de casus afzonderlijk te beoordelen. Hierbij werd net zoals

bij het onderzoek van Vredevoogd et al.8 gebruikgemaakt van een

scoreformulier. Hierop konden de panelleden eventuele substan-

daardfactoren beschrijven en aangeven hoe zij voor elke substan-

daardfactor het verband met de perinatale sterfte inschatten.

Voor de beoordeling van de zorg op aanwezigheid van substan-

daardfactoren maakten wij gebruik van een lijst van standaardcri-

teria.8 Deze lijst is opgesteld aan de hand van informatie uit de

Cochrane database en richtlijnen van de betrokken beroepsgroe-

pen (Verloskundige Indicatielijst, Richtlijnen Nederlandse Vereni-

ging voor Obstetrie en Gynaecologie). Wij vroegen de panelleden

de richtlijnen in hun oordeelsvorming te betrekken die in het jaar

van de perinatale sterfgevallen gangbaar waren; het geboortejaar

werd bij de casus bekendgemaakt.

Ook vroegen wij de meest waarschijnlijke doodsoorzaak te benoe-

men aan de hand van de gemodificeerde Aberdeen-classificatie.

De panelleden konden per casus één van de volgende scores toe-

kennen:

– 0: Er zijn geen substandaardfactoren vastgesteld.

– 1: Er zijn één of meer substandaardfactoren vastgesteld, maar

het is onwaarschijnlijk dat die aan het perinatale overlijden

hebben bijgedragen.

– 2: Er zijn één of meer substandaardfactoren vastgesteld die

mogelijk aan het perinatale overlijden hebben bijgedragen.

– 3: Er zijn één of meer substandaardfactoren vastgesteld die

waarschijnlijk aan het perinatale overlijden hebben bijgedragen.

Als ‘consensus’ beschouwden wij bij doodgeboren kinderen tij-

dens de hele procedure, in navolging van Vredevoogd et al.8 de

volgende combinaties van scores: 000 (eindscore 0), 001 (=0), 110

(=1),111 (=1), 222 (=2), 223 (=2), 332 (=3), 333 (=3). 

Bij casus waarbij de kinderarts-neonatoloog in het panel was

opgenomen, vatten wij de volgende combinaties op als ‘consen-

sus’: 0000 (eindscore 0), 0001 (=0), 0011 (=1), 0111 (=1),1111 (=1),

2222 (=2), 2223 (=2), 2233 (=3), 2333 (=3), 3333 (=3). Andere com-

binaties beschouwden we als ‘dissensus’.

Uit oogpunt van doelmatigheid hebben de panelleden de subtie-

le verschillen binnen de grenzen van consensus niet diepgaand

bediscussieerd. 

In de tweede fase van de audit hebben wij de casus waarbij geen

overeenstemming over de score van het niveau van substan-

daardzorg bestond, teruggestuurd naar alle leden van het panel

samen met de beoordeling van de andere panelleden. De panel-

leden konden zo hun eigen scores heroverwegen in het licht van

de scores en argumenten van de andere panelleden. 

De derde fase bestond uit een plenaire bijeenkomst, waarbij

getracht is over de resterende casus waarover nog geen overeen-

stemming bestond en over de doodsoorzaak alsnog consensus te

bereiken.

Resultaten
We vonden in de onderzoeksperiode 36 gevallen van perinatale

sterfte. In de periode vóór 1 juli 1991 werden 3 kinderen doodge-

boren bij een amenorroeduur van minder dan 28 weken (196

dagen). Volgens de toen geldende richtlijnen voor registratie zijn

deze casus niet door het CBS als perinatale sterfte geregistreerd.

Van de resterende 33 casus zijn 31 geregistreerd bij het CBS.

Omgekeerd bleek bij het CBS in de onderzoeksperiode 1 casus

van perinatale sterfte van een boreling van een Urker vrouw gere-

gistreerd te zijn, die niet in ons onderzoeksbestand aanwezig was.

Door het privacyreglement van het CBS konden wij niet over de

betreffende gegevens beschikken.

In alle gevallen werd over de doodsoorzaak consensus bereikt:

twaalf maal na de eerste fase, over de overige 24 casus in de ple-

naire bespreking. Tabel 1 vermeldt de doodsoorzaak volgens de

gemodificeerde Aberdeen-classificatie die het panel waarschijn-

lijk achtte en de amenorroeduur bij de geboorte van de perinataal

overleden kinderen.

De meest voorkomende doodsoorzaken waren solutio placentae

en congenitale afwijkingen. Vierentwintig van de 36 kinderen zijn

voor de 37e week geboren.
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Wat is bekend?
� De perinatale sterfte heeft zich de laatste jaren in Nederland

gestabiliseerd rond de 1%.

� In vele landen worden in beginsel alle casus van perinatale

sterfte systematisch beoordeeld door een onafhankelijk panel

van deskundigen (perinatal audit).

� De weinige perinatal audits in Nederland hadden vrijwel uit-

sluitend betrekking op de zorg van gynaecoloog, kinderarts en

verloskundige.

Wat is nieuw?
� In de helft van de gevallen van perinatale sterfte in dit Urker

onderzoek blijkt substandaardzorg te zijn geleverd, die mogelijk

of waarschijnlijk aan de perinatale sterfte heeft bijgedragen.

� Het ging hierbij vooral om onvoldoende diagnostiek tijdens de

zwangerschap, onvoldoende bewaking tijdens de bevalling en

een niet-optimaal verwijsbeleid.
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Consensus en substandaardzorg 

In 32 gevallen (89%) werd consensus bereikt over de aan- of afwe-

zigheid van substandaardfactoren en over de mogelijke invloed

daarvan op het perinatale overlijden.

In veertien gevallen oordeelde het panel dat er geen substan-

daardfactoren aanwezig waren.

Volgens het panel was er in vijf gevallen weliswaar sprake van

substandaardzorg, maar heeft dit niet bijgedragen aan de sterfte

van het kind. Het betrof twee tweelingzwangerschappen, eenmaal

‘te late verwijzing bij positieve discongruentie’ en eenmaal ‘te late

verwijzing bij gemelli’ (vier kinderen; als vier casus gerekend) en

eenmaal ‘onvoldoende actie bij positieve discongruentie’. Bij alle

gevallen waarbij substandaardzorg werd geconstateerd ging het

om zorg van de huisarts. Eenmaal is een aanvullende tekortko-

ming genoemd die het panel aan de vrouw toeschreef: te late aan-

melding van prenatale zorg.

In elf gevallen legde het panel een mogelijk verband tussen de sub-

standaardfactor en de perinatale sterfte en in twee gevallen

beoordeelden zij dit verband als waarschijnlijk. 

Viermaal (drie vrouwen, een tweeling) werd geen consensus be-

reikt, maar wel consensus-1: één panellid had een andere mening

dan de rest van het panel. De meerderheid van het panel vond dat

hierbij eenmaal geen substandaardfactoren aanwezig waren;

tweemaal waren substandaardfactoren aanwijsbaar die volgens

het panel waarschijnlijk geen relatie hadden met het perinataal

overlijden.

Tabel 2 vermeldt de substandaardfactoren en de verantwoordelij-

ken voor de zorg.

Mogelijk verband. De belangrijkste substandaardfactor volgens het

panel lag in zeven gevallen (acht kinderen) bij de huisarts: driemaal

onvoldoende diagnostiek, viermaal (vijf kinderen) een te afwach-

tend beleid bij een vastgesteld abnormaal beloop van de zwanger-

schap (afwijkend groeipatroon, hypertensie), éénmaal bij de huis-

arts en/of de zwangere zelf en tweemaal bij de gynaecoloog.

Driemaal werd een tweede substandaardfactor vastgesteld, twee-

maal bij de huisarts en eenmaal bij de zwangere.

Waarschijnlijk verband. Volgens het panel was in twee gevallen het

perinataal overlijden waarschijnlijk te wijten aan substandaardfac-

toren, waarbij de huisarts de verantwoordelijke hulpverlener was.

In beide gevallen zijn meerdere substandaardfactoren geconsta-

teerd.

Beschouwing
In dit onderzoek gingen wij na of bij de verloskundige zorgverle-

ning substandaardfactoren aanwezig waren en in hoeverre die van

invloed zouden kunnen zijn geweest op het perinataal overlijden.

Bij 56% van de gevallen van perinatale sterfte waarbij consensus

is bereikt (18/32), bleken één of meerdere factoren van substan-

daardzorg aantoonbaar. Stringentere toepassing van de richtlij-

nen zal mogelijk de perinatale sterfte kunnen verminderen.
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Tabel 1 Classificatie van doodsoorzaken en de amenorroeduur bij de
geboorte van perinataal overleden kinderen (n=36) 

Doodsoorzaak Aantal

Congenitale afwijking (exclusief neurale-buisdefecten) 5

Resusimmunisatie 1

Bloedverlies ante partum 
– met solutio placentae 7
– onzekere origine 2

Mechanisch
– navelstrengcompressie 2

Maternale ziekte
– pre-existente hypertensie 1
– maternale infectie 4

Overige neonatale ziekte 3

Onverklaard
– geboortegewicht >2500 gram 7
– geboortegewicht <2500 gram 3
– niet te classificeren 1

Amenorroeduur
– 168-196 dagen (>24-28 weken) 15
– 197-224 dagen (>28-32 weken) 4
– 225-259 dagen (>32-37 weken) 5
– 260-294 dagen (>37-42 weken) 11
– >294 dagen (>42 weken) 1

Tabel 2 Substandaardfactoren (tekortkomingen) die mogelijk of waarschijnlijk bijgedragen hebben aan de perinatale sterfte

Moment van Afwijking Tekortkoming Verantwoordelijke ten 
tekortkoming (eventuele tweede tekortkoming) tijde van tekortkoming

Mogelijk bijgedragen
Vóór de bevalling onverklaarde IUVD Zwangere neemt pas contact op bij 3 dagen geen leven voelen. moeder/huisarts

onverklaarde IUVD onvoldoende actie bij positieve discongruentie huisarts
intra-uteriene groeivertraging onvoldoende actie bij afwijkend groeipatroon huisarts
resusimmunisatie onvoldoende diagnostiek (en inadequate actie bij minder leven) huisarts (huisarts)
tweelingzwangerschap* te late verwijzing na constatering tweelingzwangerschap huisarts
pre-existente hypertensie te late verwijzing (en roken moeder) huisarts (moeder)
macrosomie in anamnese geen screening koolhydraatmetabolisme huisarts

Tijdens de bevalling onverklaard overlijden onvoldoende bewaking van harttonen (pethidine tijdens bevalling) huisarts (huisarts)
uterusruptuur te late herkenning ruptuur bij oxytocinestimulatie gynaecoloog
omstrengeling onvoldoende CTG-registratie gynaecoloog

Waarschijnlijk bijgedragen
Vóór de bevalling resusimmunisatie niet verwijzen bij bekende resusimmunisatie huisarts

(onvoldoende diagnostiek) (huisarts)
Tijdens de bevalling onverklaard overlijden onvoldoende bewaking van harttonen huisarts

tijdens bevalling (mogelijk onvoldoende reanimatie) (huisarts)
* Tweelingzwangerschap is in de telling per kind (dus tweemaal) gerekend.
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Aan ons onderzoek kleven een aantal bezwaren. Hoewel de basa-

le gegevensvastlegging prospectief was (LVR), vond de samen-

stelling van de dossiers retrospectief plaats aan de hand van LVR-

gegevens, aangevuld met verslaglegging door de diverse betrok-

kenen. Soms bleek bepaalde informatie niet te traceren, hoewel

slechts éénmaal een panellid aangaf op grond van te weinig infor-

matie niet tot een oordeel te kunnen komen. Bij deze casus bleek

in de plenaire bespreking alsnog consensus te kunnen worden

bereikt.

De criteria waaraan de verleende zorg is getoetst, omvatten deels

nationale richtlijnen (Verloskundige indicatielijst, Richtlijnen

NVOG), maar ook internationale CECT-criteria (Clear Evidence is

available from Controlled Trials) uit de Cochrane database. Daarnaast

vroegen wij de panelleden deze criteria te relateren aan het jaar

van sterfte, daar de onderzoeksperiode tien jaar omvatte. In een

dergelijk lange periode zouden de opvattingen over optimale zorg

wel eens anders kunnen zijn dan aan het begin. 

De bevindingen van dit onderzoek zijn bovendien niet zonder

meer representatief voor de rest van Nederland. Daarvoor zijn er

te veel verschillen in algemene en sociodemografische kenmer-

ken van onze Urker populatie vergeleken met landelijke gemid-

delden, zoals de leeftijd van de moeder, ratio autochtoon/alloch-

toon, urbanisatiegraad, pariteit, thuis- versus ziekenhuisbevalling

en religieuze achtergrond.13

Sterke kanten van dit onderzoek zijn de kleinschaligheid, de gerin-

ge migratie van de Urker bevolking en het feit dat 99% van de

tweedelijnszorg door één gynaecologenmaatschap (Emmeloord)

is geleverd. Hierdoor was goede dossiervorming mogelijk met

weinig onderrapportage.

Zo vonden wij na vergelijking van gegevens van het CBS een

onderrapportage van de registratie van perinatale sterfte in de

onderzoeksgroep van 2,7%. Bij Vredevoogd was dit percentage

18,7%.

Bij het CBS bleek een onderrapportage van 6,1%. De Reu vond in

een vergelijkbare onderzoeksopzet een onderrapportage bij het

CBS van 5,4%,6 Vredevoogd vond 3,0%. Oudere onderzoeken

maakten overigens melding van onderrapportages bij het CBS van

14-31%.14

In overeenstemming met de huidige Nederlandse definitie van

geboorte (op basis van de Wet op de lijkbezorging van 1991) werd

in dit onderzoek als ondergrens voor perinatale sterfte een

amenorroeduur gehanteerd van 24 weken. Over de jaren 1992-

1995 bedroeg de perinatale sterfte (ondergrens 24 weken amenor-

roe) landelijk gemiddeld 10,0 per 1000 geboorten.15 De geregi-

streerde perinatale sterfte in dit onderzoek bedroeg over de

onderzoeksjaren gemiddeld 9,9 per 1000 geboorten. 

Een directe vergelijking met andere onderzoeken is door de eer-

der aangehaalde verschillen in populatiekenmerken niet goed

mogelijk. Toch zijn de verschillen met andere onderzoeken niet

groot wanneer het gaat om de perinatale sterfgevallen waarbij

één of meerdere substandaardfactoren waarschijnlijk bijgedragen

hebben aan het perinataal overlijden. Vredevoogd et al. vonden

6%, De Reu 6,8% en wij 6,3%.

Groter zijn de verschillen bij de perinatale sterfgevallen waaraan

de substandaardfactoren een mogelijke bijdrage leverden: Vrede-

voogd 19%, De Reu 24,7%, dit onderzoek 34,4%. Een mogelijke

verklaring voor deze verschillen is het tijdperk waarover de onder-

zoeken zich uitstrekten: bij ons onderzoek ging het om 1986-1995,

bij de De Reu om 1994-1995 en bij Vredevoogd et al. om 1996-

1997. Waarschijnlijk heeft ook de gedetailleerde en nagenoeg

complete dossiervorming ten behoeve van dit onderzoek meege-

speeld. Immers, hoe meer gegevens bekend zijn, hoe groter de

kans is dat onvolkomenheden of substandaardfactoren kunnen

worden opgemerkt.

De substandaardfactoren bij de huisartsenzorg betroffen vooral

signalerende zorg (onvoldoende diagnostiek tijdens de zwanger-

schap en onvoldoende bewaking tijdens de bevalling) en het ver-

wijsbeleid (niet of niet tijdig verwijzen bij aanwezigheid van een

indicatie daarvoor volgens de Verloskundige Indicatielijst). Van

Haaren et al. vonden geen substandaardfactoren bij zeven peri-

natale sterfgevallen waarbij de verloskundige zorg geheel of

gedeeltelijk door huisartsen werd verleend.16 Bij dit onderzoek

beoordeelden alleen de auteurs en niet een onafhankelijk panel

de sterfgevallen.
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Abstract

Dekker, CJ, Springer MP, Kanhai HHH. Perinatal mortality in a region

where obstetric primary care is provided by the general practitioner:

an audit. Huisarts Wet 2003;46(4):191-5.

Objective To assess the level of suboptimal care prior to the occurrence

of perinatal death and the extent to which perinatal mortality can be

reduced by further improvements in care.

Design Retrospective audit panel investigation.

Method An analysis was made of all registered perinatal deaths occur-

ring among inhabitants of the village of Urk in the decade 1986-1995.

The local GPs provided obstetric primary care, including home deliveries

in cases of low risk pregnancy. An expert panel studied the medical

records using a checklist of evidence-based criteria for standard care and

guidelines used in the Dutch obstetric care system. The panel assessed

who had been responsible for the substandard care and whether perina-

tal mortality could have been prevented.

Results A total of 36 perinatal deaths were identified (perinatal death

rate 9.9 per 1000). For 32 cases the panel reached a consensus on the

assessment of substandard care factors. One or more of these were

identified in 18 cases. In 2 cases (6.1%) the panel agreed that the sub-

standard care had ‘probably’ contributed to death and in 11 cases

(34.3%) the panel agreed that the substandard care had ‘possibly’ contri-

buted to death. Most shortcomings were attributed to the general practi-

tioner (either antepartum or intrapartum care or referral policy).

Conclusions Further improvement in the quality of obstetric care is still

possible if there is better implementation of practice guidelines for effec-

tive and safe care. A national system of registration of interdisciplinary

obstetric chain care, in which each woman has a unique identity number,

can lead to optimalisation of the registration of perinatal mortality.
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De bevindingen van dit onderzoek ondersteunen de aanbeveling

in het Verloskundig vademecum om te komen tot landelijke invoering

van een systeem van geïnstitutionaliseerde perinatale sterfteana-

lyse. De onvolledig gebleken registratie van het aantal perinatale

sterfgevallen, zowel in dit onderzoek als in andere onderzoeken

alsook bij het CBS, benadrukt de noodzaak om een landelijk dek-

kend systeem te ontwikkelen van gekoppelde registratie van ver-

loskundige en neonatale (keten)zorg, met medewerking van alle

relevante beroepsgroepen.

Wij denken dat een stringentere toepassing van de geldende

richtlijnen zou kunnen bijdragen aan een vermindering van de

perinatale sterfte. Ook het optimaliseren van de informatiever-

strekking aan de zwangere (wanneer aan de bel te trekken) zou

hierbij kunnen helpen. 
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Doel Vergelijken van medisch handelen tussen huisartsen met

en zonder tropenwerkervaring.

Methode Alle huisartsen in de DHV’s Utrecht en Noordwest-

Veluwe (n=517) werd gevraagd of zij ten minste twee jaar als 

arts in de tropen hadden gewerkt. Per praktijk werden vier indi-
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