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Journaal

Wereldwijd is er de meeste onderzoeks-

aandacht voor ouderen, dikke kinderen 

en hypertensie. Dit valt af te leiden uit 

gegevens naar het gebruik van de Cochra-

ne Library in 2007. Mondiaal gezien ein-

digden reviews naar interventies voor 

valpreventie bij ouderen, preventie van 

obesitas bij kinderen en bètablokkers 

bij hypertensie op de eerste, tweede en 

derde plaats.

De meeste landen in de wereld stellen de 

Cochrane Library gratis ter beschikking 

aan iedere inwoner met toegang tot inter-

net. De Cochrane Library bevat op dit 

moment 3464 reviews en in 2007 maakten 

Valpreventie voor de Nederlanders en pre-operatief 
scheren voor de Belgen

meer dan 4 miljoen mensen gebruik van 

de Library. Er werd 2,6 miljoen keer een 

volledig artikel gedownload. De mondi-

ale beschikbaarheid maakt het mogelijk 

om internationaal te vergelijken. Zo is er 

in Nederland de meeste interesse voor 

de valpreventie en vinden de Belgen het 

al dan niet scheren voor de operatie het 

meest lezenswaardige onderwerp. Uit de 

lijst valt ook af te leiden dat de Cochrane 

Library geen exclusieve aangelegenheid 

is voor generalisten. Zo staat in Duits-

land een review naar granulopoiesis-sti-

mulating factors bij maligne lymfoom op 

de tweede plaats en vind je in Turkije 5 

reviews naar de behandeling van subfer-

tiliteit in de top 20.

De hoogst geplaatste Cochrane-review 

van Nederlandse bodem vinden we op 

een ietwat teleurstellende 33ste plaats: 

oefentherapie voor patellofemorale pijn. 

In eigen land is dit onderzoek goed voor 

de 51ste plaats, maar in Israël, Portugal 

en Zuid-Korea haalt deze review met 

gemak de top 20. (FvdL)

http://www.cochrane.org/top10reviews.htm, bezocht op 

22 april 2008

Bevalt de rugligging goed?
In de westerse wereld bevallen de meeste vrouwen vooral in de rugligging. 

Het proefschrift birthing positions revisited van Ank de Jonge toont aan dat er 

geen goede argumenten zijn om de uitdrijving standaard in de rugligging 

te doen. Uit een meta-analyse blijkt dat instrumentele bevallingen en epi-

siotomieën in rugligging vaker voorkomen dan in andere posities en dat 

vrouwen in de rugligging de pijn heviger ervaren.

De Jonge heeft een grote RCT opgezet in eerstelijns verloskundigepraktij-

ken in Nederland onder vrouwen die spontaan vaginaal bevielen. Uit deze 

RCT bleek dat vrouwen met perineumletsel bij de halfzittende en zittende 

baringshouding meer bloedverlies hadden. Voor vrouwen met een intact 

perineum was dit echter niet het geval. Het extra bloedverlies wordt waar-

schijnlijk veroorzaakt door oedeem dat de veneuze terugstroom belemmert. 

Het is daarom aan te bevelen tijdens de uitdrijving regelmatig van houding 

te wisselen. Om perineumletsel te voorkomen is geen specifieke barings-

houding aan te bevelen. De baringshouding blijkt niet gerelateerd te zijn 

aan de tevredenheid over het verloop van de bevalling achteraf, het gevoel 

van eigenwaarde of het emotioneel welbevinden. Voor de barende is het 

belangrijker om de baringshouding te kunnen beïnvloeden dan de houding 

zelf. Vooral hoogopgeleiden en vrouwen boven de 36 jaar gebruikten vaker 

andere houdingen tijdens de uitdrijving. Een mogelijke verklaring daarvoor 

is dat zij een duidelijker voorkeur hebben of hun voorkeur nadrukkelijker te 

berde brengen. De promovenda pleit er voor dat de opleiding meer aandacht 

besteedt aan het begeleiden van andere baringshoudingen dan de ruglig-

ging. De verloskundigen moeten in hun opleiding ook leren om adequate 

informatie te geven aan alle zwangeren zodat zij een geïnformeerde keuze 

kunnen maken en de autonomie van de barende wordt gewaarborgd. (WS)

De Jonge A. Birthing positions revisited: examining the evidence for a routine practice [Proefschrift]. 
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