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gie; voorzitter

Neen, we zien zwangere
vrouwen niet als een stuk
vlees
Johan Van Wiemeersch en Joachim Van Keirsbilck ontkennen
niet dat de verloskunde in België gemedicaliseerd is. Maar het
klopt niet dat gynaecologen een bevalling niet langer als een
natuurlijk proces zien.

Sofie Peeters verwijt de verloskundi-
gen in ons land dat ze de volstrekt na-
tuurlijke bevalling op een onverant-
woorde manier willen medicaliseren
(DS 28 oktober) (http://www.stan-

http://www.standaard.be/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171027_03158029


1/11/17 10:08Neen, we zien zwangere vrouwen niet als een stuk vlees - De Standaard

Pagina 2 van 5http://www.standaard.be/cnt/dmf20171030_03162735

Vlaamse Werk-
groep
Verloskunde.

daard.be/cnt/dmf20171027_03158029). De materniteiten en-
verloskamers zijn medische fabrieken, zorgverstrekkers mani-
puleren het bevallingsproces en de toekomstige moeders zijn
een stuk vlees waaraan wordt geduwd en getrokken en waarin
wordt geknipt en genaaid. Kan het woordgebruik nog brutaler?
De beschuldigingen zijn onterecht en onrechtvaardig.

Uit de cijfers van het Studiecentrum van Perinatale Epidemi-
ologie (SPE), dat al meer dan dertig jaar meer dan 99 procent
van alle bevallingen registreert, blijkt dat in 2016 een historisch
laag perinataal ziekte- en sterftecijfer werd gehaald in Vlaande-
ren. Ons land behoort daarmee tot de beste leerlingen van Eu-
ropa. De kwaliteit is het hoogste goed en alle zorgverstrekkers
binnen de verloskunde streven die na. De verloskundige zorg in
ons land baseert zich op actuele wetenschappelijke informatie,
de evidence-based medicine, en kan daardoor zo’n schitterend
resultaat voorleggen.

Voorbeeld voor Europa
Dat de verloskunde in ons land in zekere mate gemedicali-

seerd is, ontkennen we niet. Maar we willen erop wijzen dat die
uitstekende cijfers hier het gevolg van zijn. Een maximum aan-
tal gezonde kinderen en moeders is die prijs meer dan waard.
Geen enkel buurland scoort beter. Veel van onze buurlanden
zien ons zorgpad als een voorbeeld voor kwaliteitszorg. Het zijn
de programma’s, procedures en richtlijnen en de deskundig-
heid van het personeel die de kwaliteit bepalen.

De plannen van de overheid om kleine kraamklinieken stilaan
af te bouwen en te sluiten, zijn ingegeven door ditzelfde streven
naar kwaliteit van zorg. De stelling dat er een minimum aantal

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171027_03158029


1/11/17 10:08Neen, we zien zwangere vrouwen niet als een stuk vlees - De Standaard

Pagina 3 van 5http://www.standaard.be/cnt/dmf20171030_03162735

Gynaecologen doen
veel inspanningen om
de nood aan rust,
respect en intimiteit
van de zwangere
vrouw te garanderen

bevallingen nodig is om expertise en
goede zorg te garanderen en te behou-
den, is volledig terecht.

Meerdere keren per jaar vinden con-
ferenties en congressen plaats om de
verschillende parameters van de verlos-
kundige zorg te analyseren, bediscussi-
ëren en waar nodig bij te sturen. De be-

wering dat België een land is met een te hoog aantal keizersne-
des is onjuist. We behoren met 20 procent keizersnedes tot een
van de landen met de laagste percentages van Europa. In lan-
den als Italië, Duitsland, Spanje, loopt het percentage op tot
meer dan 30 procent. Elke keizersnede in ons land is een wel-
overwogen medische beslissing waarbij de gezondheidstoe-
stand van de moeder en het ongeboren kind duidelijk worden
afgewogen. Die beslissing wordt mee door de patiënte genomen
na grondige advisering over de voor- en nadelen van de ver-
schillende manieren van bevallen.

Samen met vroedvrouw
Een goede samenwerking binnen een ploeg van gynaecolo-

gen, vroedvrouwen, kinderartsen, anesthesisten, verpleegkun-
digen in een verloskwartier is de enige waarborg voor een veili-
ge en humane verloskunde. De gynaecoloog verkiest nog altijd
de vroedvrouw als partner. Ook in de toekomst zal dit niet ver-
anderen. Dat gynaecologen het natuurlijke proces van de ge-
boorte ontkennen, is onjuist en tendentieus. Ze doen veel in-
spanningen om de nood aan rust, respect en intimiteit van de
zwangere vrouw te garanderen. Als het medisch verantwoord
is, steunen we de zogenaamde ambulante verloskunde met een
kort verblijf in het ziekenhuis gevolgd door een kraamzorg bin-
nen de huiselijke kring. We wijzen talrijke zwangere vrouwen
die zelf vragen om op het einde van hun zwangerschap ingeleid
te worden, op de risico’s daarvan en stimuleren dat ze ‘overtijd’
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gaan om het natuurlijk geboorteproces meer kans te geven om
zich te voltrekken. De tijd dat bevallingen werden ingeleid we-
gens vakantie of weekend is voorbij. Het vast wachtsysteem en
de associatieverbanden tussen gynaecologen hebben ertoe ge-
leid dat het moment waarop een vrouw bevalt, geen enkele rol
meer speelt.
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