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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NZa en had tot doel om een korte vragenlijst te 

ontwikkelen om de ervaren keuzevrijheid van vrouwen in de geboortezorg te meten, met het oog op 

de ontwikkelingen op het gebied van integrale geboortezorg en met name integrale bekostiging.  

De Patiëntenfederatie Nederland is op verzoek van de NZa in de persoon van Anne Mooij vanaf het 

begin hierbij betrokken geweest als adviseur. Ik ben haar zeer erkentelijk voor haar duidelijke 

bijdrage. Daarnaast zijn ook Floor Molkenboer van zelfbewustzwanger.nl en Hermine Dees‐Ribbers 

van de Geboortebeweging, twee platforms waar cliënten in de geboortezorg hun stem kunnen laten 

horen, als adviseur gevraagd om mee te denken over de vraag van de NZa en om vragen te kunnen 

stellen aan hun achterban. Beiden hebben zich actief met het project beziggehouden, wat geleid heeft 

uitgebreide discussies en verdieping van de inzichten. Ook hen ben ik erkentelijk voor hun bijdrage. 

 

Maart 2018 
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1 Hoe meten we ervaren keuzevrijheid in de 
geboortezorg? 

1.1 Inleiding 
 

Keuzevrijheid is een groot goed in de gezondheidszorg. Patiënten/cliënten zijn allang geen passieve 

zorgontvangers meer, maar zorgvragers met specifieke wensen en angsten, die op grond daarvan zelf 

hun zorgverlener of zorg willen kunnen kiezen. Tegelijkertijd is vertrouwen een essentieel onderdeel 

van de kwaliteit van zorg. Dit betekent dat zorgvragers een zorgverlener moeten kunnen kiezen waar 

zij vertrouwen in hebben en als dat vertrouwen ontbreekt of beschaamd wordt moet er een andere 

keuze mogelijk zijn. Keuzevrijheid en vertrouwen hebben dus direct met elkaar te maken. Dat geldt 

voor alle sectoren van de zorg, ook voor de geboortezorg. Binnen de zorg zijn verschillende keuzes 

mogelijk: de keuze voor een zorgorganisatie (een eerstelijns praktijk, een ziekenhuis, een 

samenwerkingsverband), de keuze voor een zorgprofessional (een generalist, een specialist), de keuze 

voor een individuele zorgaanbieder (mevrouw A, meneer B) en de keuze voor een bepaalde vorm van 

zorg of behandeling (ingreep, medicatie, afwachten). De eerste drie soorten keuzes hangen direct 

samen met de manier waarop de zorg georganiseerd is, de laatste betreft vooral de zorginhoud. Maar 

de verschillende keuzes hangen ook met elkaar samen, want bepaalde vormen van zorg worden 

alleen door bepaalde zorgprofessionals geleverd en individuele zorgaanbieders zijn vaak verbonden 

aan een specifieke zorgorganisatie.  

Keuzevrijheid in de geboortezorg is een veel‐bediscussieerd onderwerp, zeker in het kader van de 

ontwikkelingen naar integrale bekostiging, bijvoorbeeld door mogelijk selectief contracteren van 

zorgaanbieders door zorgverzekeraars. Het RIVM meldt in het rapport ‘Op weg naar integrale 

bekostiging van de geboortezorg’ uit 2016 dat de kans bestaat dat het lastig wordt voor een zwangere 

vrouw om zorg te ontvangen van zorgverleners uit verschillende geboortezorgorganisaties, waarbij 

overigens erkend wordt dat in veel regio’s de keuzevrijheid ook nu al beperkt is [1].  

 

In de Nederlandse geboortezorg zijn verschillende zorgprofessionals werkzaam: verloskundigen in de 

eerste en in de tweede lijn, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen, echoscopisten en 

kraamverzorgenden en in enkele regio’s ook huisartsen. Niet iedere zwangere krijgt met al deze 

zorgprofessionals te maken. Bovendien is de keuze voor een zorgprofessional als voornaamste 

zorgverlener beperkt door het echelon‐systeem: het onderscheid tussen eerste‐ en tweede‐ of 

derdelijns zorg. De keuze voor een specialist als voornaamste zorgverlener is binnen dit systeem niet 

mogelijk voor een gezonde zwangere. Geboortezorg is het domein van eerstelijns verloskundigen, 

tenzij er een medische indicatie is voor specialistische zorg. Dan is een gynaecoloog verantwoordelijk 

en wordt de zorg veelal verleend door een klinisch verloskundige.  

Dat betekent dat elke gezonde zwangere in ieder geval twee keuzes moet maken: wie wordt mijn 

zorgverlener en waar wil ik bevallen. De eerste keuze voor een gezonde zwangere betekent een keuze 

voor een zorgorganisatie in de eerste lijn en daarmee samenhangend voor een individuele 

zorgaanbieder. Dat betekent dus de keuze voor een verloskundige praktijk en de daar werkzame 

verloskundigen. In sommige regio’s kan ook nog gekozen worden voor een huisarts als verloskundig 

zorgverlener. De verloskundige praktijk kan een solo‐, duo‐, of groepspraktijk zijn waarbij over het 

algemeen alleen bij een solo‐ of duo‐praktijk specifiek gekozen kan worden voor een bepaalde 

verloskundige.  

De tweede keuze die gemaakt moet worden is die voor de plaats van bevallen, thuis, poliklinisch of in 

een geboortecentrum. Wanneer verwijzing naar specialistische zorg nodig is, verandert dat in de 

keuze voor ziekenhuis en een gynaecoloog. Soms zal daarbij de locatie (bijvoorbeeld: wel of geen 
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bevalbad aanwezig) en soms de zorgverlener (bijvoorbeeld: gynaecoloog van keuze werkt wel in de 

ene maar niet in de andere locatie) de doorslag geven. Een kinderarts komt alleen in beeld als er 

problemen met de baby zijn en in zo’n geval is er vaak geen tijd en gelegenheid om een overwogen 

keuze te maken. Een verpleegkundige kiezen is niet aan de orde, die is werkzaam in het gekozen 

ziekenhuis. Kiezen voor een echoscopist kan in principe wel. Dat kan de eigen verloskundige zijn, als 

die zelf echo’s maakt, of een echobureau of ziekenhuis. Daarnaast is er ook nog de keuze voor een 

kraamzorgaanbieder of een zelfstandige kraamverzorgende.  

Van een iets andere orde, maar van groot belang voor de ervaring gedurende het hele proces van 

zwangerschap, bevalling en kraambed, is de keuzevrijheid ten aanzien van bepaalde vormen van zorg, 

zoals prenatale screening of pijnbestrijding, of het kunnen weigeren van bepaalde vormen van zorg, 

zoals een verwijzing of een inleiding. Over het algemeen gaat dat om keuzes die in overleg met de 

directe zorgverlener gemaakt worden en die niet direct gerelateerd zijn aan de manier waarop de 

zorg georganiseerd is. Indirect kan keuzevrijheid op dit vlak echter wel beïnvloed worden door de 

organisatie van zorg, bijvoorbeeld door protocollen en afspraken tussen zorgverleners over de te 

bieden zorg. 

 

Per 2017 is de Beleidsregel integrale geboortezorg van kracht [2]. Deze beleidsregel biedt ruimte voor 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars om afspraken te maken over het geheel aan eerste‐ en 

tweedelijns geboortezorg op basis van integrale, multidisciplinaire prestaties en tarieven. Het doel 

van deze beleidsregel is om samenwerking in de geboortezorg te faciliteren en te bevorderen. De 

beleidsregel is vormgegeven als experiment en de NZa heeft de verantwoordelijkheid om de effecten 

van het experiment te monitoren.  

Op dit moment (oktober 2017) zijn in zes regio’s experimenten opgezet volgens de beleidsregel 

integrale bekostiging van de NZa. Dat betekent dat de betreffende VSVs zich hebben omgevormd tot 

één organisatie of juridische entiteit in de vorm van een Integrale Geboortezorg Organisatie of IGO 

die voor alle betrokken zorgaanbieders afspraken kan maken met de zorgverzekeraar. De 

keuzevrijheid van cliënten en de mogelijke inperking daarvan als gevolg van de vorming van IGO’s 

stond centraal in vele recente debatten in de geboortezorg. De NZa heeft daarom specifiek aandacht 

voor het evalueren van de effecten van integrale bekostiging van de geboortezorg op de keuzevrijheid 

van zwangere vrouwen. Wat ontbreekt is een meetinstrument dat inzicht kan geven in de ervaren 

keuzevrijheid. 

 

Dit project beschrijft de ontwikkeling van een meetinstrument, met als centrale vraag: Hoe kan 

vastgesteld worden wat het effect is van integrale bekostiging op de ervaren keuzevrijheid van 

zwangeren? Het gaat dus niet om de vraag of integrale bekostiging van invloed is op de keuzevrijheid 

van zwangeren, of wat die invloed is, maar hoe de ervaren keuzevrijheid van zwangeren gemeten kan 

worden.  

Deze centrale vraag is uiteengelegd in drie deelvragen: 

‐  Wat betekent ‘keuzevrijheid’ voor zwangeren, welke elementen daarin zijn voor zwangeren 

belangrijk en relevant? 

‐  Hoe kan de organisatie van zorg op deze elementen van invloed zijn? 

‐  Welke vragen moeten gesteld worden om de ervaren keuzevrijheid te meten en vast te kunnen 

stellen of er verschillen zijn tussen de pioniersregio’s, waar geëxperimenteerd wordt met integrale 

bekostiging, en andere regio’s? 

Het is relevant om hier te melden dat dit onderzoek niet gaat over hoe belangrijk men keuzevrijheid 

op zich vindt. Het RIVM zal een zogenoemd preferentie onderzoek gaan doen, waarin gekeken zal 

worden naar de afwegingen die zwangere vrouwen maken tussen keuzevrijheid en (gepercipieerde) 

kwaliteit van zorg. 
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1.2 Methode  
 

De volgende methoden zijn gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 

‐  Bronnenonderzoek 

Er is de laatste jaren in binnen‐ en buitenland veel onderzoek gedaan naar cliëntervaringen en 

cliënttevredenheid. Beschikbare rapporten zijn bestudeerd om te zien wat er over keuzevrijheid in de 

geboortezorg gezegd wordt, of het gemeten wordt en zo ja, of en hoe dat bruikbaar is voor de huidige 

Nederlandse situatie. Er is geen formele ‘search’ uitgevoerd, er is alleen gekeken naar vrij 

toegankelijke en (inter)nationaal bekende bronnen. 

 

‐  Cliëntenraadpleging 

In overleg met de Patiëntenfederatie Nederland [3], het platform ‘zelfbewustzwanger.nl’ [4] en de 

Geboortebeweging [5] is het onderwerp ‘keuzevrijheid in de geboortezorg’ verder uitgewerkt. Op het 

platform ‘zelfbewustzwanger.nl’ is tweemaal een blog verschenen waarin het onderwerp aan de orde 

kwam. Er werd door bezoekers van het platform echter niet of nauwelijks op gereageerd. Daarom is 

besloten onze vragen in de vorm van een vragenlijst te maken die op de sites van de drie organisaties 

kan worden gezet of aan leden van de drie organisaties kan worden toegestuurd. De gedachte 

daarachter is dat mensen sneller een vragenlijst zullen invullen, waarin ze antwoorden kunnen 

aanklikken, dan dat mensen zullen reageren op een tekst en dus zelf structuur in hun antwoord 

moeten aanbrengen. 

Doel van deze cliëntenraadpleging is niet om inzicht te krijgen in de ervaren keuzevrijheid, maar om te 

achterhalen wat voor vrouwen belangrijke aspecten van keuzevrijheid zijn. De vragenlijst is daarom zo 

opgebouwd dat er veel ruimte is gegeven voor opmerkingen, aanvullingen of toelichting. 

 

‐  Interviews met zorgverleners 

In overleg met de NZa is een interviewhandleiding opgesteld om inzicht te krijgen in de rol die de 

organisatie van zorg kan hebben op de keuzevrijheid van cliënten. Er is contact gezocht met enkele 

samenwerkingsverbanden (VSV, IGO) waar wel of niet volgens de nieuwe beleidsregel ‘Integrale 

bekostiging’ wordt gewerkt. De centrale vragen in de interviews zijn: hoe is de organisatie van zorg in 

uw regio van invloed op de keuzevrijheid van cliënten? Wat is de rol van de zorgverlener daarin, 

wanneer en hoe komt keuzevrijheid ter sprake, zijn er afspraken binnen het samenwerkingsverband 

over mogelijke inperking van de keuzevrijheid? Afgesproken is drie á vier interviews te houden. 

 

‐  Test‐vragenlijst 

Om te komen tot een voor de NZa bruikbaar stel vragen om de keuzevrijheid van vrouwen in de 

geboortezorg te meten is, op basis van de ervaringen met de online vragenlijst, de interviews met 

zorgverleners en het bronnenonderzoek, een test‐vragenlijst opgesteld die op beperkte schaal is 

verspreid. Dat is als volgt gedaan: aan de geïnterviewden is gevraagd of zij 10 vragenlijsten op papier 

wilden uitdelen aan cliënten bij wie de zorg net was afgesloten. Afgesproken is dat 12 tot 16 

ingevulde vragenlijsten voldoende respons zou zijn. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitkomsten van het bronnenonderzoek. In hoofdstuk 3 komen de cliënten 

aan het woord aan de hand van hun opmerkingen in de online vragenlijst en in hoofdstuk 4 wordt 

verslag gedaan van de interviews met zorgverleners. In hoofdstuk 5 worden de ervaringen met de 

test‐vragenlijst besproken. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor een 

herziene vragenlijst.  
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2 Bronnenonderzoek 

Om een beeld te krijgen welke vragen gesteld moeten worden om de ervaren 
keuzevrijheid in de geboortezorg te meten, is te rade gegaan bij onderzoeken in binnen‐ 
en buitenland waarin keuzevrijheid in de geboortezorg mogelijk aan de orde komt. 
Uitgangspunt bij de evaluatie is steeds geweest: wordt er in dit onderzoek/dit 
meetinstrument aandacht besteed aan keuzevrijheid, zo ja, op welke manier en sluit dat 
aan bij de vraag van de NZa naar de invloed van de organisatie op de ervaren 
keuzevrijheid?  
 

 

2.1 Nederlandse bronnen 
 

Er zijn in Nederland enkele vragenlijsten die landelijk gebruikt kunnen worden voor het meten van de 

ervaringen in de geboortezorg, zoals de ReproQ [6] en de CQ‐Index Geboortezorg [7]. In beide 

vragenlijsten wordt echter niet specifiek gevraagd naar ervaren keuzevrijheid. In de ReproQ worden in 

beide lijsten (een voor en een na de bevalling) wel vragen gesteld in de categorie ‘zelf kunnen 

beslissen’: “Besliste u mee over een behandeling als dat kon?” en: “Kon u een voorgestelde 

behandeling weigeren?” met als antwoordmogelijkheden ‘altijd’, ‘meestal’, ‘soms’ of ‘nooit’. Ook 

wordt in de categorie ‘wisselen van zorgverlener’ de vraag gesteld: Kreeg u de soort zorgverlener die 

u wilde? met als antwoordmogelijkheden ‘altijd’, ‘meestal’, ‘soms’, of ‘nee, er was geen keuze’, 

zonder dat verdere toelichting mogelijk is. En in de categorie ‘overige vragen’ bij de vragen “Welke 

situatie vindt u het ergst/minst erg?” is een van de mogelijke antwoorden: “weinig keuze om voor een 

eigen zorgverlener te kiezen”.  

De CQ‐Index Geboortezorg heeft, naast de ervaringenvragenlijsten (een voor en een na de bevalling) 

ook belangvragenlijsten met als centrale vraag: Wat vindt ú belangrijk als het gaat om zorg rondom de 

zwangerschap?/rondom de bevalling en het kraambed? De vragen betreffen echter voornamelijk 

zorginhoudelijke aspecten, informatievoorziening en cliëntgerichtheid van de zorgverlener en niet 

keuzevrijheid voor de cliënt.  

 

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van het Zorginstituut Nederland, cliëntversie: Geboortezorg 

in Nederland, Samenwerking rondom de zwangerschap 

(http://issuu.sdcommunicatie.nl/2017/cpz/cpz‐zorgstandaard‐integrale‐geboortezorg/) [8].  

In de cliëntversie van de Zorgstandaard komt het maken van keuzes meerdere keren aan bod. Met 

name het kiezen van een verloskundige praktijk en een kraamzorgaanbieder wordt genoemd als het 

gaat om het kiezen van een zorgverlener. Daarbij wordt als tip gegeven om na te gaan of de 

zorgaanbieders van je voorkeur ook met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld of de 

kraamzorgaanbieder is aangesloten bij het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) waar ook je 

verloskundige is aangesloten. Ook bij de keuze voor een ziekenhuis of geboortecentrum wordt 

geadviseerd na te gaan of het samenwerkt met datzelfde VSV. Overige informatie over keuzes heeft 

betrekking op onderzoeken en behandelingen.  

 

Indicatorenset Integrale Geboortezorg 2017 

(https://www.zorgvisie.nl/PageFiles/103341/Definitieve%20Indicatorenset%20Integrale%20Geboorte

zorg.pdf) [9]  

In de Indicatorenset Integrale Geboortezorg wordt een beknopte manier gepresenteerd om 

klanttevredenheid te meten: de Net Promotor Score (NPS). De NPS is één vraag: Hoe waarschijnlijk is 

het dat u op basis van uw ervaringen met de zorg (door o.a. verloskundigen, gynaecologen, 
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kraamverzorgenden verleend) rondom uw zwangerschap/bevalling, deze zult aanbevelen aan een 

vriendin? Als antwoord kan een cijfer tussen 0 en 10 gegeven worden. De score wordt berekend door 

het percentage respondenten dat een 9 of hoger heeft gegeven te verminderen met het percentage 

respondenten dat een 6 of lager heeft gegeven. Hiermee kunnen weliswaar verschillen tussen regio’s 

gesignaleerd worden, maar het zegt niets over de ervaringen zelf en dus ook niets over de ervaren 

keuzevrijheid. 

 

Marktscan Zorg rond zwangerschap en geboorte van de NZa 2012 

(https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3042_22/1/) [10]  

In dit rapport is een paragraaf opgenomen over overstapgedrag. Het is gebaseerd op onderzoek van 

Motivaction (consumentenpanel) met de vraag of men tijdens de laatste of na de vorige 

zwangerschap overwogen heeft om over te stappen naar een andere zorgaanbieder. Gemiddeld zo’n 

10% heeft dat overwogen en gemiddeld 3% heeft dat ook gedaan. Ook is gevraagd naar het 

keuzeproces bij het kiezen van een verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende. Daaruit bleek 

dat de keuze voor een eerstelijns verloskundige en een kraamverzorgende vooral een eigen keuze is 

(84% en 79% resp.) terwijl de gynaecoloog en de verloskundige in het ziekenhuis veelal geen bewuste 

keuze was, vaak omdat er sprake was van een spoedsituatie. 

 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, rapport “Cliëntperspectief kwaliteit integrale 

geboortezorg. Uitkomsten achterbanraadpleging en kwaliteitscriteria t.b.v. zorgstandaard” 

november 2014 

(https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/clientparticipatie/documenten/7972‐

clientenperspectief‐op‐kwaliteit‐integrale‐geboortezorg‐npcf) [11]  

In dit rapport worden kwaliteitscriteria voor integrale geboortezorg gepresenteerd, gebaseerd op 

wensen en verwachtingen van (aanstaande) moeders. Het rapport schetst daarmee het beeld waar 

goede geboortezorg vanuit het perspectief van (aanstaande) moeders aan voldoet. Via focusgroepen, 

interviews en een online vragenlijst is informatie verzameld bij een groep van in totaal 307 vrouwen. 

Er zijn 10 specifieke kwaliteitscriteria geformuleerd: Regie over de zorg, Effectieve zorg, Toegankelijke 

zorg, Continuïteit van zorg, Informatie, voorlichting en educatie, Emotionele ondersteuning, empathie 

en respect, Cliëntgerichte omgeving, Veilige zorg, Kwaliteit van zorg transparant, Kosten transparant.  

Voor elk van deze kwaliteitscriteria is voor de zorg als geheel en voor de afzonderlijke fases in de zorg 

(preconceptiezorg, zwangerschap, bevalling en de eerste weken na de bevalling) uitgeschreven wat 

het betekent voor alle cliënten en voor specifieke groepen cliënten (niet‐Westers, medisch risico). 

Vooral het eerste aspect (Regie over de zorg) gaat over keuzes maken en de ondersteuning daarbij.  

 

Patiëntenfederatie, rapport meldactie “Ervaringen met de geboortezorg” maart 2017 

(https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=9866&m=1495530811&action=file.download) [12]  

In dit rapport zijn cijfers gepresenteerd over wat vrouwen belangrijk vinden bij de keuze voor een 

verloskundige praktijk. Er hebben 375 vrouwen aan het onderzoek meegewerkt, met een 

oververtegenwoordiging van hoger opgeleide vrouwen met een Nederlandse culturele achtergrond. 

Volgens de schrijvers van het rapport wordt de relevantie van de uitkomsten versterkt doordat juist 

van deze groep wordt aangenomen dat ze het meest bewust kiezen voor een zorgaanbieder. 

Bovenaan staat (met 78% heel belangrijk en 21% belangrijk) de manier waarop met vragen wordt 

omgegaan, gevolgd door (met 72% heel belangrijk en 26% belangrijk) de bereikbaarheid van de 

praktijk. Als derde (met 51% heel belangrijk en 44% belangrijk) is genoemd hoe de verloskundigen 

samenwerken met het ziekenhuis en de kraamzorg. In totaal werden 16 items voorgelegd. Op de 

vraag waar men tegenaan liep bij het kiezen van een verloskundige praktijk kwamen antwoorden als 

onvoldoende kennis/informatie om praktijken te kunnen vergelijken en het ontbreken van een 

alternatief (in kleine plaatsen).  
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Het rapport gaat niet in op de keuze voor een ziekenhuis, maar wel op de keuze voor een 

kraamzorgaanbieder. Bovenaan staat (met 39% heel belangrijk en 52% belangrijk) hoe de kraamzorg 

samenwerkt met de verloskundige(n) en het ziekenhuis, gevolgd door (met 21% heel belangrijk en 

53% belangrijk) of er zorg na een keizersnede wordt geboden. In totaal zijn er 9 items voorgelegd. Op 

de vraag waar men tegenaan liep bij het kiezen van een kraamzorgorganisatie kwamen antwoorden 

als onvoldoende informatie om kwaliteit van kraamzorgaanbieders te kunnen vergelijken, het niet 

kunnen kiezen voor een individuele kraamverzorgende en de beperking van de keuze omdat een 

kraamzorgaanbieder geen contract heeft met de eigen verzekeraar.  

Er zijn ook enkele vragen gesteld over het keuzeproces in het geval bepaalde zorgverleners 

samenwerken in een geboortezorg‐organisatie. De meningen daarover blijken verdeeld, een deel van 

de vrouwen lijkt het juist makkelijk, dan hoeven ze maar één keer te kiezen en de keuze voor het 

ziekenhuis is daarbij vaak leidend, terwijl anderen het een inperking van hun keuzevrijheid vinden. Bij 

de vraag wat belangrijk is bij de keuze voor een geboortezorg‐organisatie staan dezelfde items 

bovenaan als bij de keuze voor een verloskundige praktijk: de manier waarop met vragen wordt 

omgegaan (met 65% heel belangrijk en 33% belangrijk) en de bereikbaarheid (met 57% heel belangrijk 

en 40% belangrijk). Op de derde plaats echter, komt het item (met 45% heel belangrijk en 37% 

belangrijk) of men zelf de verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende kan kiezen. 

 

 

2.2 Buitenlandse bronnen 
 

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) Standaard Set voor 

zwangerschap en bevalling  

(http://www.ichom.org/medical‐conditions/pregnancy‐and‐childbirth/) [13]  

ICHOM is een internationale organisatie die op basis van het begrip ‘Value Based Healthcare’ al voor 

21 aandoeningen/condities een standaard set van kwaliteitsindicatoren heeft beschreven. In de 

standaard set voor zwangerschap en bevalling zijn drie vragen opgenomen over keuzevrijheid en één 

over vertrouwen (categorie: HCR; doelgroep: alle vrouwen; afname‐moment: 3e 

trimester/postpartum check‐up/6 maanden postpartum; antwoordmogelijkheden: nee – tot op 

zekere hoogte – ja), zie tabel 2.1 (letterlijke vertaling). De Standaard Set voor zwangerschap en 

bevalling wordt op dit moment vertaald en gevalideerd door het NFU‐project (NFU = Nederlandse 

Federatie van Universitair Medische Centra). 

 

Tabel 2.1 ICHOM vragen over keuzevrijheid 

Denkend aan de zorg tijdens uw zwangerschap/tijdens de bevalling/in 

de weken na de bevalling*: 

nee  tot op zekere 

hoogte 

ja 

Heeft u informatie gekregen over de keuzemogelijkheden in de 

geboortezorg? 

     

Kreeg u voldoende informatie om u te helpen beslissingen te nemen 

over uw zorg? 

     

Kreeg u de informatie om u te helpen beslissingen te nemen over uw 

zorg op het juiste moment? 

     

Had u vertrouwen in uw zorgverleners?       

*   Afhankelijk van het afname‐moment. 
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Listening to Mothers I (2002), II (2006 en New Mothers Speak Out, 2008), III (Pregnancy and Birth 

2013 and New Mothers Speak Out, 2013), USA 

(http://www.nationalpartnership.org/issues/health/maternity/listening‐to‐mothers.html) [14]  

Dit betreft een serie rapporten, met in 2013 respectievelijk 2400 en 1072 respondenten, die alle 

aspecten van de geboortezorg omvatten. In de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over het kiezen 

van een zorgverlener voor prenatale zorg (zorg tijdens de zwangerschap) en een ziekenhuis (sectie 

700). Voor de keuze van een zorgverlener of zorgaanbieder tijdens de zwangerschap worden tien 

factoren genoemd, met de vraag om voor elke factor aan te geven of die van groot belang, van weinig 

belang of niet van belang is geweest (zie tabel 2.2, letterlijke vertaling). Voor de keuze van een 

ziekenhuis om te bevallen worden zeven factoren genoemd, eveneens met de vraag aan te geven hoe 

belangrijk elk van die factoren is geweest bij het maken van een keuze (zie tabel 2.3, letterlijke 

vertaling). Vervolgens wordt gevraagd of de respondenten informatie gezien hadden om de kwaliteit 

van de verschillende zorgverleners/zorgaanbieders of ziekenhuizen te vergelijken en of ze die 

informatie ook gebruikt hebben. En zo niet, waarom niet, met acht mogelijke antwoorden, variërend 

van “ik wist niet hoe betrouwbaar die informatie was” tot “ik had mijn keuze al gemaakt” of “er was 

niets te kiezen”. 

In het meest recente rapport (2013) wordt beschreven dat gemiddeld 40% van de respondenten 

gebruik maakte van kwaliteitsinformatie bij het kiezen van een zorgverlener of ziekenhuis. Overige 

vragen over keuzemogelijkheden betreffen of wel de plaats van bevallen of wel zorginhoudelijke 

aspecten. 

 

Tabel 2.2 LtM Vraag: hoe belangrijk vind je onderstaande zaken bij het kiezen van een zorgverlener* 

(vraag 705/706 Listening to Mothers III)  heel 

belangrijk 

een beetje 

belangrijk 

niet 

belangrijk 

Verleende prenatale zorg in een vorige zwangerschap       

Werd aangeraden door een zorgverlener       

Werd aangeraden door een kennis of familielid       

Wordt goed beoordeeld op een website voor zorgverleners       

Past goed bij wat ik wil en belangrijk vind       

Heeft een contract met mijn zorgverzekeraar       

Biedt zorg in het ziekenhuis van mijn keuze       

Is een vrouw       

Werd mij toegewezen als verloskundig zorgverlener       

*  Eén aspect heb ik weggelaten: ‘Had provided my well‐woman (gyn) care’ omdat we dat in Nederland 

niet kennen. 

 

Tabel 2.3 LtM Vraag: hoe belangrijk vind je onderstaande zaken bij het kiezen van een ziekenhuis 

(vraag 710/711 Listening to Mothers III)  heel 

belangrijk 

een beetje 

belangrijk 

niet 

belangrijk 

Is waar ik vorige keer bevallen ben       

Werd aangeraden door mijn zorgverlener       

Is waar mijn zorgverlener bevallingen begeleidt       

Werd aangeraden door een kennis of familielid       

Wordt goed beoordeeld op een website voor ziekenhuizen       

Past goed bij wat ik wil en belangrijk vind       

Heeft een contract met mijn zorgverzekeraar       
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National Maternity Surveys (2006, 2010, 2014) in Groot‐Brittannië 

(https://www.npeu.ox.ac.uk/maternity‐surveys) [15]  

De National Perinatal Epidemiology Unit in Oxford heeft inmiddels drie National Maternity Surveys 

uitgevoerd, waarvan de meest recente uit 2014 met de titel ‘Safely delivered’ ruim 4500 

respondenten heeft. De voorgaande was getiteld: ‘Delivered with care’ en is uit 2010 met ruim 5000 

respondenten. De eerste was ‘Recorded delivery’ uit 2006 met bijna 3000 respondenten. Alle drie de 

rapporten zijn gebaseerd op dezelfde vragenlijst, maar die is niet op de website beschikbaar. Uit de 

rapporten kan opgemaakt worden dat er niet rechtstreeks gevraagd is naar de keuze voor een 

zorgverlener/zorgaanbieder of ziekenhuis. Het enige dat in die richting komt is in het rapport uit 2010 

de vraag of men kon kiezen wie de zwangerschapscontroles zou uitvoeren en waar die zouden 

plaatsvinden. De keuzen voor de plaats van bevallen wordt in de rapporten wel genoemd, maar er is 

niet gevraagd naar de voorkeur, maar alleen of meerdere opties bekend zijn. Daarnaast zijn er enkele 

vragen over de informatie die men gekregen heeft over keuzemogelijkheden (zie tabel 2.4). 

 

Tabel 2.4 National Maternity Survey vragen over keuzes in de geboortezorg 

  nee  tot op zekere 

hoogte 

ja 

Heeft u informatie gekregen over de keuzemogelijkheden in de 

geboortezorg? 

     

Kon u mee beslissen over uw zorg?       

Kreeg u voldoende informatie om (mee) te beslissen over uw zorg?       

Kreeg u de informatie om (mee) te beslissen over uw zorg op het juiste 

moment? 

     

 

Maternity Services 2013, 2015, gepubliceerd door de Care Quality Commission in Groot‐Brittannië 

(http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20170201_mat15_quality_and_methodology_report.pdf) 

[16]  

Deze rapporten (met bijna 20.000 en ruim 17.000 respondenten) hebben een hoofdstuk over ‘Choice’ 

met de vragen: Kon je kiezen waar je wilde bevallen (in welk ziekenhuis, in een geboortecentrum, 

thuis) en vind je dat je voldoende informatie gekregen hebt om die keuze te maken? en: Kon je kiezen 

waar de zwangerschapscontroles zouden plaatsvinden? Er zijn geen vragen over de keuze voor een 

zorgverlener/zorgaanbieder. 

 

The Birthplace in England Research Programme: The Birthplace Study 2011 

(https://www.npeu.ox.ac.uk/birthplace) [17] 

Dit is een integraal onderzoeksprogramma, gericht op het in kaart brengen van kennislacunes ten 

aanzien van de processen, uitkomsten en kosten in de geboortezorg met betrekking tot verschillende 

bevallocaties. Het programma omvat meerdere projecten, waaronder een National Prospective 

Cohort Study op basis van registratie data en een Mapping Maternity Care Study op basis van 

vragenlijsten, voorgelegd aan zorgaanbieders. Rapport 6 heeft als titel: “Birthplace qualitative 

organisational case studies: How maternity care systems may affect the provision of care in different 

birth settings.” Het hoofdstuk over keuzes richt zich specifiek op de vraag hoe het zorgaanbod en de 

zorgaanbieders de keuze van vrouwen voor de plaats van bevallen beïnvloeden. 

Dit lijkt erg op onze vraag: hoe de organisatie van de zorg de keuzevrijheid van zwangeren beïnvloedt. 

In dit Birth Place rapport komt echter alleen de keuze ten aanzien van de plaats van bevallen aan de 

orde, waarbij gekeken wordt naar informatie en toegankelijkheid. Het zorgaanbod wat betreft de 

plaats van bevallen bestaat uit in principe vier mogelijkheden: bevallen in een obstetric unit (OU), in 

een alongside midwife‐led unit (AMU), in een freestanding midwife‐led unit (FMU) of thuis. De keuze 

van vrouwen voor een geboortelocatie wordt beperkt omdat niet in alle regio’s (trusts) alle vier de 
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mogelijkheden worden aangeboden. De reden daarvoor is vaak een financiële: wat afwijkt van de 

standaard (dat is doorgaans de OU) is duurder en daarom minder vaak beschikbaar. De locatie blijkt 

soms ook de keuze te beperken: ook al biedt een trust meerdere mogelijkheden, als de locaties ver uit 

elkaar liggen is de keuze voor sommige vrouwen niet reëel. Nabijheid speelt een belangrijke rol in de 

keuze voor een bevallocatie. Een andere beperkende factor blijkt de informatie te zijn: niet alle 

vrouwen krijgen dezelfde informatie over de verschillende mogelijkheden. Daar kunnen verschillende 

redenen voor zijn: bijvoorbeeld, de zorgverlener heeft zelf een uitgesproken voorkeur, of denkt wel te 

weten wat de cliënt wil. De keuzemogelijkheden van vrouwen voor de plaats van bevallen blijken dus 

ook af te hangen van de voorkeuren, de ervaringen, de werkdruk en de houding van de individuele 

zorgverleners. 

Elementen die voor vrouwen belangrijk zijn in het maken van een keuze voor een plaats van bevallen 

zijn veiligheid, bereikbaarheid, persoonlijke zorg en continuïteit en een prettige omgeving. 

Een afzonderlijke cliëntenvragenlijst maakt geen deel uit van de Birthplace Study. 

 

Giving Birth in Canada 2004  

(https://secure.cihi.ca/free_products/GBC2004_report_ENG.pdf) [18]  

Dit betreft een serie rapporten over de gezondheid van en de zorg voor moeders en kinderen in 

Canada. Het eerste rapport gaat over zorgverleners, het tweede beschrijft regionale profielen van de 

zorg en het derde gaat over de kosten van de geboortezorg. Een cliëntenvragenlijst maakt geen deel 

uit van dit onderzoek. 

 

What Mothers Say: The Canadian Maternity Experiences Survey, 2009 

(https://www.canada.ca/content/dam/phac‐aspc/migration/phac‐aspc/rhs‐ssg/pdf/survey‐eng.pdf) 

[19]  

Dit rapport beschrijft een uitgebreid onderzoek onder ruim 6000 vrouwen in Canada. De vragenlijst 

bestrijkt alle terreinen van de geboortezorg, van conceptie tot weer gaan werken, maar er zijn geen 

vragen in opgenomen over keuzevrijheid ten aanzien van zorgverlener of zorgorganisatie. Vragen over 

keuzemogelijkheden betreffen of wel de plaats van bevallen of wel zorginhoudelijke aspecten. 

 

 

2.3 Conclusie  
 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er geen eenduidige manier is gevonden om de ervaren 

keuzevrijheid van vrouwen in de geboortezorg te meten. In de Nederlandse bronnen wordt wel 

aandacht besteed aan het belang van keuzevrijheid in de geboortezorg, maar er zijn geen concrete 

vragen geformuleerd die hier zicht op geven. In de internationale bronnen is iets meer houvast 

gevonden. Bij ICHOM wordt gevraagd naar het krijgen van voldoende en tijdige informatie over 

keuzemogelijkheden in de geboortezorg, bij Listening to Mothers wordt specifiek gevraagd naar wat 

men belangrijk vindt bij het kiezen van een zorgverlener en een ziekenhuis en bij de National 

Maternity Survey wordt gevraagd naar het krijgen van informatie en het kunnen meebeslissen over 

de zorg. De vraag die ten grondslag ligt aan dit project (wat is de invloed van de organisatie van zorg 

op de ervaren keuzevrijheid) wordt het meest benaderd door de Birth Place Study, maar daar is geen 

cliëntenvragenlijst gebruikt. Wanneer wel bij cliënten naar het maken van keuzes gevraagd wordt, 

gaat het veelal om voorkeuren (bijvoorbeeld wie de zwangerschapscontroles zal doen), of om de 

vraag of er wat te kiezen is (bijvoorbeeld betreft de plaats van bevallen), maar niet om mogelijke 

belemmeringen bij het maken van een keuze, en dus niet over de ervaren keuzevrijheid. Wat wel in 

meerdere onderzoeken terug komt is het belang van voldoende en tijdige informatie om een keuze te 

kunnen maken en het kunnen kiezen van een bepaalde vorm van zorg. De beschikbare informatie zal 

daarom een belangrijke rol spelen in de op te stellen vragenlijst, ten aanzien van het kiezen van een 

zorgverlener, het kiezen van de plaats van bevallen en het kiezen voor een bepaalde vorm van zorg. 
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3 Wat verstaan zwangeren/pas‐bevallen 
vrouwen onder het begrip ‘keuzevrijheid in de 
geboortezorg’? 

Om antwoord te krijgen op de eerste deelvraag uit dit onderzoek: Wat betekent 
‘keuzevrijheid’ voor zwangeren, welke elementen daarin zijn voor zwangeren belangrijk 
en relevant? is contact gezocht met de personen achter de sites ‘zelfbewustzwanger.nl’ 
en ‘geboortebeweging.nl’ met de vraag hierover mee te denken en hun achterban 
hierover te kunnen raadplegen. Na de eerste gesprekken met ‘zelfbewustzwanger.nl’ en 
‘geboortebeweging.nl’ zijn mogelijke vragen voor bezoekers van de websites 
geformuleerd. Op de website ‘zelfbewustzwanger.nl’ zijn enkele blogs gepubliceerd met 
aandacht voor keuzes in het algemeen en in de geboortezorg, waar weinig reacties op 
kwamen. Vervolgens is besloten een vragenlijst op te stellen met als thema’s: keuze voor 
de voornaamste zorgverlener, keuze bij doorverwijzing, keuze voor plaats van bevallen, 
keuze voor bepaalde zorg en keuze voor kraamzorg (zie bijlage A). De vragen zijn met 
opzet algemeen geformuleerd, zodat respondenten uitgenodigd werden om daar een 
eigen invulling aan te geven en op te schrijven wat voor hen belangrijk is (geweest). 
De vragenlijst is op 6 november 2017 verspreid via de website van 
‘zelfbewustzwanger.nl’, via de cliënten facebook groep van de Geboortebeweging en via 
de Patiëntenfederatie die gebruik heeft gemaakt van haar geijkte communicatiekanalen 
(ZorgkaartNederland.nl, cliënten‐en patiëntenorganisaties en sociale media). Op 20 
november 2017 is de vragenlijst weer afgesloten. Gedurende die twee weken hebben 
360 mensen gereageerd. Lang niet iedereen heeft alle vragen ingevuld. Verschillende 
vragen mochten ook overgeslagen worden, afhankelijk van het antwoord op de 
voorgaande vraag. Maar de vragen die in principe door iedereen beantwoord zouden 
moeten worden zijn door de enquête heen door steeds minder mensen beantwoord, 
zoals ook blijkt uit tabel 3.1. De laatste, voor iedereen bedoelde vraag is door 134 
respondenten beantwoord.  
 

 

3.1 Resultaten vragenlijst 
 

In de vragenlijst zijn de vijf thema’s (keuze voor de voornaamste zorgverlener, keuze bij 

doorverwijzing, keuze voor plaats van bevallen, keuze voor bepaalde zorg en keuze voor kraamzorg) 

benoemd en bij elk thema zijn de volgende vragen gesteld: 

‐   Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden, zo ja, wat hield die informatie in? 

‐   Werden er beperkingen aan die keuze gesteld, zo ja, welke (regio, samenwerkingsverband, 

anders)? 

‐   Indien geen informatie gekregen, ben je zelf op zoek gegaan, zo ja, wat heb je gevonden? 

‐   Heb je zelf kunnen kiezen, zo nee, waarom niet? 

‐   Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? (schuifmaat 0 ‐ 100) 

Bij iedere deelvraag is ruimte voor toelichting gegeven. 
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Hoewel een op de drie respondenten heeft ingevuld geen informatie te hebben gehad over de 

keuzemogelijkheden als het gaat om wie haar voornaamste zorgverlener is (zie tabel 3.1), heeft meer 

dan driekwart wel zelf haar voornaamste zorgverlener kunnen kiezen (zie tabel 3.2). Dit is minder met 

elkaar in tegenspraak dan het lijkt, omdat informatie over allerlei keuzemogelijkheden door de 

zorgverlener gegeven wordt en die keuze dan dus al gemaakt is. 

 

Tabel 3.1 Vraag: heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om 

  Ja 

n (%) 

Nee 

n (%) 

Totaal 

n (%) 

Wie jouw voornaamste zorgverlener is?  124 (34,5%) 235 (65,5%) 359 (100%)

Naar wie of naar welk ziekenhuis je wordt doorverwezen als dat 

nodig is? 

142 (59,9%) 95 (40,1%) 237 (100%)

Waar je wil bevallen?  166 (81,8%) 37 (18,2%) 203 (100%)

Welke zorg je krijgt, zoals een echo, pijnbestrijding of inleiding?  143 (83,6%) 28 (16,4%) 171 (100%)

Van wie en hoeveel kraamzorg je krijgt?  116 (76,8%) 35 (23,2%) 151 (100%)

 

Tussen de 23 en de 36 procent van de respondenten heeft aangegeven niet zelf te hebben kunnen 

kiezen in een van deze thema’s (zie tabel 3.2). Dat werd overigens niet altijd ervaren als een 

belemmering, bijvoorbeeld omdat de reden voor het niet kunnen kiezen een medische indicatie was. 

 

Tabel 3.2 Vraag: heb je zelf kunnen kiezen 

  Ja 

n (%) 

Nee 

n (%) 

Totaal 

n (%) 

Wie jouw voornaamste zorgverlener is?  192 (76,5%) 59 (23,5%) 251 (100%)

Naar wie of naar welk ziekenhuis je wordt doorverwezen als dat 

nodig is? 

136 (63,9%) 77 (36,1%) 213 (100%)

Waar je wil bevallen?  133 (71,9%) 52 (28,1%) 185 (100%)

Welke zorg je krijgt, zoals een echo, pijnbestrijding of inleiding?  102 (65,0%) 55 (35,0%) 157 (100%)

Van wie en hoeveel kraamzorg je krijgt?  94 (63,9%) 53 (36,1%) 147 (100%)

 

Het belang van een eigen keuze maken is op een schaal van 0 tot 100 het hoogst voor de plaats van 

bevallen (zie tabel 3.3), maar de scores voor de verschillende thema’s liggen heel dicht bij elkaar. 

Behalve voor de keuze van een ziekenhuis heeft meer dan de helft van de respondenten geen 

beperkingen ervaren in hun keuze. Tegelijk laat deze tabel zien dat ruim een kwart van de 

respondenten (bij de keuze voor een bepaalde vorm van zorg) tot meer dan de helft (bij de keuze 

voor een ziekenhuis) wel een beperking van hun keuzevrijheid ervaren hebben.  

 

Tabel 3.3 Belangscores en beperkingen 

  Belangscore (0 – 100)    Beperkingen 

   Gemiddelde  50 of lager    Nee  Regiogrenzen  Samenwerkings‐

verband 

Anders 

Voornaamste zorgverlener  83,42  9%    60%  26%  10%  10% 

Ziekenhuis  79,11  13%    46%  38%  21%  7% 

Plaats van bevallen  88,19  4%    56%  24%  12%  20% 

Welke zorg  86,45  6%    73%  3%  5%  21% 

Kraamzorg   84,12  7%    51%  16%  8%  23% 
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De laatste vraag luidde: Is het voorgekomen dat je iets graag wilde, dat volgens je zorgverleners 

(eigenlijk) niet mogelijk was (andere verloskundig zorgverlener, ander ziekenhuis, andere plaats van 

bevallen, andere vorm van behandeling, andere kraamzorgaanbieder, iets anders), met als 

deelvragen:  

‐   Waarom kon wat jij wilde niet? 

‐   Met wie heb je dat besproken? 

‐   Wat is er uiteindelijk besloten? 

Ook hier kon bij elke deelvraag een toelichting gegeven worden. Een kort overzicht van de 

antwoorden staat hieronder. 

 

Vraag 1: Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: Wie jouw 

voornaamste zorgverlener is? 

Twee op de drie respondenten (66%) geven aan geen informatie gekregen te hebben over 

keuzemogelijkheden als het gaat om wie de voornaamste zorgverlener zal zijn (zie tabel 3.1). Voor de 

meesten is het duidelijk dat dat in eerste instantie de verloskundige is. Mensen gaan wel zelf op zoek 

naar informatie of krijgen die van de huisarts. Enkele citaten: “Ik heb alle verloskundigenpraktijken in 

onze omgeving opgezocht op internet en daar uit gekozen.” “Heb zelf informatie over verloskundigen 

opgezocht, maar was weinig te vinden over kwaliteit en verschillen tussen praktijken.” en “De huisarts 

gaf aan dat er een aantal verloskundigenpraktijken in de buurt waren, waar ik uit kon kiezen.” 

De informatie die mensen krijgen, als ze eenmaal bij een zorgverlener zijn, is vooral algemene 

informatie over de gebruikelijke gang van zaken: wanneer een verwijzing nodig geacht wordt, welke 

keuzes er zijn ten aanzien van de plaats van bevallen, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Die 

informatie wordt op verschillende manieren gegeven, in een gesprek of op papier, uitgebreid of 

summier. Enkele citaten: “Folders en websites om te lezen en mondelinge toelichting”. “Foldertjes en 

een uitgebreide intake met de verloskundige met duidelijke uitleg” en “Ik heb wel een beetje info 

gekregen, maar wel pas nadat ik zelf vragen stelde. Ik wist bijvoorbeeld niet zo goed wat de zorg van 

de verloskundige precies inhield nadat mijn kind geboren zou worden. En wat de kraamhulp precies 

zou doen.” 

De meeste respondenten (60%) hebben niet het idee dat er beperkingen aan die keuze gesteld 

worden (zie tabel 3.4). Als er beperkingen ervaren worden hebben die vooral te maken met 

regiogrenzen (26%) en veel minder met samenwerkingsafspraken (10%) of andere zaken (10%). Er 

konden meerdere antwoorden aangevinkt worden. Enkele citaten: “niet dat ik weet of wat ik als 

belemmering heb ervaren, maar ik kan mij zo voorstellen dat je voornaamste zorgverlener niet op een 

te grote afstand zit.” “De afstand moet wel haalbaar zijn, maar dat lijkt mij logisch.” en “Ik vond het 

zelf prettig om een verloskundigenpraktijk in de buurt te hebben. Maar daarin voelde ik me niet 

beperkt.”  

Sommige respondenten hebben wel een beperking ervaren. “Ja ivm tweeling kon ik niet naar de 

verloskundige praktijk in mijn woonplaats maar dat vond ik niet erg, heel begrijpelijk.” “Ik had het 

liefst een verloskundige uit A. Wij woonden destijds in B. Door de werkafspraken kon de betreffende 

praktijk mij niet begeleiden in mijn zwangerschap.” en “Bij mijn vorige zwangerschap had ik een 

verloskundige praktijk benaderd (omdat ik daar goede verhalen over had gehoord), die viel buiten het 

gebied en konden mij niet aannemen.”  

Op de vraag of ze zelf hun voornaamste zorgverlener hebben kunnen kiezen zegt drie op de vier 

respondenten ‘ja’ (zie tabel 3.3). Maar daar zijn wel enkele kanttekeningen bij gemaakt. Bijvoorbeeld: 

“Wel de verloskundige praktijk, maar dan heb je verschillende verloskundigen waar je geen keuze in 

hebt.” “weinig keuze tussen verloskundige praktijken.” en “Ik had graag gewild dat wanneer de 

bevalling medisch zou worden mijn verloskundige er gewoon bij zou blijven zodat ik wel een bekend 

gezicht erbij had. Maar mijn verloskundige is weg gegaan en ik kreeg dus te maken met een hoop 

andere zorgverleners.”  
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Hoe belangrijk men het vindt om een eigen keuze te kunnen maken wie de voornaamste zorgverlener 

is, wordt uitgedrukt met een gemiddelde score van 83,42, met minimum 0 en maximum 100, ingevuld 

door 255 respondenten, waarvan 22x een score van 50 of lager is gegeven (9%) (zie tabel 3.4). Enkele 

citaten: “Belangrijk om een goed gevoel te hebben en zeker de bevalling in te gaan” “Omdat het 

vertrouwd en veilig moet voelen” en “Je moet je op je gemak kunnen voelen bij je zorgverlener, het is 

een bijzondere periode van je leven” maar ook “Heb de keuze niet gehad en heb ook niet t idee dat ik 

dat heel erg gemist heb” “Weinig keus is ook makkelijk” en “Soms is niet van belang wat je zelf wil 

maar meer wat goed voor jou en je kindje is”. Een ander soort reactie is: “Het is prettig als je keuze 

hebt, maar uiteindelijk gaat het om de zorg die geboden wordt” en “Ik denk dat na de keuze voor een 

zorgverlener het pas begint, hoe wordt de zorg ingevuld door de zorgverlener”. 

 

Vraag 2: Heb je informatie gehad over de keuzemogelijkheden als het gaat om naar wie of naar 

welk ziekenhuis je wordt doorverwezen als dat nodig is? 

De meeste respondenten (60%) hebben informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat 

om naar wie of naar welk ziekenhuis wordt doorverwezen als dat nodig is (zie tabel 3.2). Enkele 

citaten uit de toelichting: “Er werd naar onze voorkeur voor ziekenhuizen gevraagd” “Er is uitgelegd 

dat ik een voorkeur kon aangeven, maar dat er afhankelijk van de beschikbare plek het uiteindelijk 

toch een ander ziekenhuis kon worden.” en “Informatie over de faciliteiten van elk ziekenhuis is 

besproken. Waarna een eigen keuze gemaakt kon worden”. Maar ook “Dit is eigenlijk niet besproken. 

Mijn wens was ook om thuis te bevallen.” en “Mijn verloskundige gaf aan dat zij bij voorkeur 

samenwerken met het lokale ziekenhuis maar als ik dat niet wil er ook andere ziekenhuizen in de regio 

zijn waar ik naar zou kunnen uitwijken.” 

Iets meer dan de helft van de respondenten (54%) vulde in dat daar wel beperkingen aan werden 

gesteld (zie tabel 3.3). Meestal betrof dat de regiogrenzen (38%), minder vaak een 

samenwerkingsverband (21%) of was er een andere reden (6%). Er konden meerdere antwoorden 

aangevinkt worden. Enkele citaten hierover: “Ivm samenwerking verschillende ziekenhuizen en 

verloskundigen” “In die zin, als ik een ander zh had gewild dan had mijn verloskundige de bevalling 

niet kunnen doen” en “de verloskundigen uit mijn praktijk hadden geen samenwerkingsverband met 

de twee ziekenhuizen waar mijn voorkeur naar uit ging. Ze hebben nog wel de voordelen genoemd van 

het ziekenhuis waarmee ze wel samenwerkten, maar respecteerden mijn keuze toch.”  

Van degenen die geen informatie hadden gekregen over de keuzemogelijkheid als het gaat om een 

ziekenhuis is een kwart zelf op zoek gegaan naar informatie daarover. Enkele citaten uit de 

toelichting: “Het plaatselijke ziekenhuis was zo logisch voor me dat dit geen item was” en “Twee 

ziekenhuizen in de buurt, maar ik heb hier verder niet actief verder onderzoek naar gedaan.” 

Ruim een op de drie respondenten heeft niet zelf kunnen kiezen voor een ziekenhuis (zie tabel 3.3). 

Enkele citaten: “Er was maar 1 ziekenhuis in de buurt.” “Nooit een keuzemogelijkheid gekregen. Wordt 

aangenomen dat je naar de dichtstbijzijnde gaat” en “Mijn verloskundige had een 

samenwerkingsverband met een specifiek ziekenhuis.” Maar ook “Automatisch het ziekenhuis in 

dezelfde stad. Vonden we zelf ook prima”. 

Hoe belangrijk men het vindt een eigen keuze te kunnen maken naar wie of welk ziekenhuis men 

wordt doorverwezen, wordt uitgedrukt met een gemiddelde score van 79,11, met minimum 0 en 

maximum 100, ingevuld door 215 respondenten, waarvan 28x een score van 50 of lager is gegeven 

(13%) (zie tabel 3.4). Enkele citaten: “Ik heb er vertrouwen in dat in alle ziekenhuizen voldoende zorg 

wordt geboden dus het maakte mij niet uit.” “Omdat er visieverschillen zijn. Wij kozen een ziekenhuis 

dat positief stond tegenover stuitbevallingen en daar ook ervaring mee had.” en “Elk ziekenhuis staat 

toch bekend om bepaalde dingen waar je je wel of niet in kan vinden. In niet alle ziekenhuizen kan je 

bijvoorbeeld een waterbevalling doen.” Meerdere opmerkingen betroffen de zorg zelf, zoals ook deze: 

“Verschil in beleid en faciliteiten in de ziekenhuizen. Daarover zou meer info openbaar en makkelijk 

toegankelijk moeten zijn.” en “Omdat de zorg verschilt per ziekenhuis en ook de bereidheid om mee te 

bewegen bij zorgvragen buiten de richtlijnen”. 
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Vraag 3: Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: Waar je wil 

bevallen? 

De grote meerderheid van de respondenten (82%) heeft informatie gekregen over 

keuzemogelijkheden als het gaat om waar te bevallen (zie tabel 3.3). Enkele citaten uit de toelichting: 

“Dat je thuis kon bevallen of in het ziekenhuis en hoe dat te werk ging.” “Mogelijkheden zijn uitgebreid 

besproken met alle voor en nadelen. Ik kon goed mijn vragen stellen en voelde me gehoord” en 

“Keuzemogelijkheden werden benoemd en kiezen was aan mij. Verder weinig info waardoor kiezen 

meer een gevoelsding werd dan een op basis van goede informatie gemaakte afweging.” Maar ook: 

“Een boekje” en “Info over ziekenhuis of thuisbevalling. Info over de thuisbevalling was meestal 

negatief en beangstigend”. 

Iets minder dan de helft van de respondenten (44%) gaf aan dat er wel beperkingen aan die keuze 

gesteld werden (zie tabel 3.3). Er konden meerdere antwoorden aangevinkt worden. Meest 

aangevinkt zijn de regiogrenzen (24%) gevolgd door ‘andere beperking’ (20%) of het 

samenwerkingsverband (12%). Die ‘andere beperking’ was meestal de medische indicatie. Maar ook 

“Randgeval voor thuisbevalling: bovenwoning met 2 trappen” “Er moet wel plaats zijn op het moment 

van bevallen” en “Pijnbestrijding alleen [in] ziekenhuis”. 

Van de vrouwen die geen informatie hadden gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om de 

plaats van bevallen is een op de drie zelf op zoek gegaan. Een van de redenen die gegeven is om niet 

verder naar informatie op zoek te gaan was “Ik moet toch in ZH bevallen”. Bijna driekwart van de 

respondenten (72%) geeft aan dat ze zelf hebben kunnen kiezen waar ze wilden bevallen (zie tabel 

3.3). Enkele citaten uit de toelichting: “Ik moest in het ziekenhuis en welke dat was werd al voor mij 

gekozen door de verloskundige” “Ik liep over tijd. Uit voorzorg naar het ziekenhuis gestuurd” en “Werd 

medisch en gewenste zkh had geen plek”. 

Hoe belangrijk men het vindt een eigen keuze te kunnen maken waar te bevallen, wordt uitgedrukt 

met een gemiddelde score van 88,19, met minimum 0 en maximum 100, ingevuld door 185 

respondenten, waarvan 8x een score van 50 of lager is gegeven (4%) (zie tabel 3.4). Enkele citaten uit 

de toelichting: “Visie van de beval plek van belang. Ook belangrijk dat badbevalling niet meer tot 

mogelijkheden behoort bij medische indicatie. Je wilt eigen regie tot op zekere hoogte en niet ieder 

ziekenhuis is daartoe bereid.” “Omdat de plek waar ik mezelf het beste en veiligst voel in mijn ogen 

bijdraagt aan een goede bevalling” en “Keuzevrijheid is belangrijk bij zo'n belangrijke gebeurtenis in je 

leven. Hier moet je een goed gevoel bij hebben, er vertrouwen in hebben.” Maar ook “De veiligheid 

van het kind staat voorop” en “Keuzevrijheid is belangrijk maar in bepaalde situaties is dat gewoon 

niet mogelijk”. En een voorbeeld van een opmerking, die niet zozeer over de keuze voor de plaats van 

bevallen gaat, maar over de zorg zelf, is: “Ik vind dat de artsen in het ziekenhuis te protocol gericht 

zijn. Natuurlijk zijn protocollen ergens op gebaseerd maar het lijkt of er niet meer naar individuele 

patiënten wordt gekeken. Ik zou meer keuze willen krijgen.” 

 

Vraag 4: Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: Welke zorg je krijgt, 

zoals een echo, pijnbestrijding of inleiding? 

De meeste respondenten (84%) hebben informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat 

om zorginhoudelijke aspecten, zoals een echo, pijnbestrijding of inleiding (zie tabel 3.2). Enkele 

citaten: “Voorlichtingsavonden over mogelijkheden” “Folders met een beetje uitleg” en “Wat betreft 

zorg leek het niet echt een 'keuzemogelijkheid', want je gaat de molen in van vaststaande controles bij 

de verloskundige en later (in mijn geval) vaststaande groei echo's in het ziekenhuis.”  

De meeste respondenten (72%) gaven aan dat er geen beperkingen werden gesteld en waren die er 

wel, dan maar af en toe op basis van regiogrenzen (3%) of samenwerkingsverbanden (5%), maar 

meestal om andere redenen (21%), namelijk protocol, plaatselijke mogelijkheden of medische 

indicatie (zie tabel 3.4). Enkele citaten: “Protocol in ons ziekenhuis was dat ik sowieso oxytocine zou 

krijgen tijdens de persfase en ook dat er sowieso een knip gedaan zou worden. Ik heb me daarbij 
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neergelegd.” “Ik wilde meer echo's kon niet” “Niet alle vormen van pijnbestrijding waren mogelijk” en 

“Inleiding zou moeten bij 42 weken zwangerschap”. 

Van degenen die geen informatie over deze keuzemogelijkheden hebben gehad is een minderheid 

(38%) zelf op zoek gegaan naar informatie. Enkele citaten: “Ik had niet de indruk dat ik een keuze had” 

en “ik ben ervan uitgegaan dat de standaardzorg voldoende en goed was”. De meeste respondenten 

(65%) geven aan dat ze zelf hebben kunnen kiezen welke zorg ze kregen (zie tabel 3.3). Soms was dat 

niet het geval, eventueel na overleg met hun zorgverlener. Enkele citaten: “Wel in overleg met 

zorgverlener” “Dit werd wel in overleg gedaan, maar omdat er medische gronden waren, hebben we 

besloten dit alles wel te doen. In belang van ons kindje en mijzelf” maar ook “Inleiding was geen keuze 

maar dit moest gebeuren. Pijnbestrijding wilde het ziekenhuis tegen houden ondanks meerdere keren 

aandringen en afspraken met de eigen verloskundige” en “Moest volgens protocol gaan.” 

Hoe belangrijk men het vindt een eigen keuze te kunnen maken welke zorg men krijgt, wordt 

uitgedrukt met een gemiddelde score van 86,45, met minimum 0 en maximum 100, ingevuld door 158 

respondenten, waarvan 9x een score van 50 of lager is gegeven (6%) (zie tabel 3.4). Enkele citaten uit 

de toelichting: “Belangrijk dat je de juiste informatie krijgt en zelf mag beslissen over jezelf” en “Eigen 

regie! Zo ontzettend belangrijk.” en “Het is mijn lijf, ik ben aan het bevallen dus ik wil zelf kunnen 

kiezen welke zorg ik krijg. Niet dat deze keuze voor mij word gemaakt”. Maar ook “Als het medisch 

noodzakelijk is dan vind ik dat je geen keus hebt” en “Meedenken is fijn maar ik vertrouw ook op de 

professionals.” 

 

Vraag 5: Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: Van wie en hoeveel 

kraamzorg je krijgt? 

De meeste respondenten (77%) hebben informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat 

om kraamzorg (zie tabel 3.2). Enkele citaten: “Folder via verloskundige” “Voorlichting bij verloskundige 

over de kraamzorg in de regio. Intake kraamzorg de hoeveelheid”. De helft van de respondenten 

(49%) gaf aan dat er wel beperkingen aan die keuzemogelijkheid werd gesteld (zie tabel 3.4). 

Regiogrenzen (16%) en samenwerkingsverband (8%) zorgen voor beperkingen, maar vaker werden 

andere redenen genoemd (23%). Enkele citaten uit de toelichting: “ik werd vooral gewaarschuwd dat 

er mogelijk beperkingen zouden zitten aan de hoeveelheid kraamzorg wegens zomervakantie” en “De 

ene kraamzorg werd wel vergoed door mijn verzekering. De andere niet”. 

Van degenen die geen informatie over deze keuzemogelijkheden hebben gehad is driekwart (78%) 

zelf op zoek gegaan: “Op internet de aanbieders gevonden en info gelezen” en “website van de 

kraamzorg aanbieder gelezen”. De meeste respondenten (64%) geven aan dat ze zelf hebben kunnen 

kiezen van wie ze kraamzorg kregen (zie tabel 3.3), althans, van welke aanbieder: “Wel het bureau 

maar niet de medewerker”, maar niet hoeveel: “Wel van wie, niet hoeveel kraamzorg”. 

Hoe belangrijk men het vindt een eigen keuze te kunnen maken van wie en hoeveel kraamzorg men 

krijgt, wordt uitgedrukt met een gemiddelde score van 84,12, met minimum 0 en maximum 100, 

ingevuld door 148 respondenten, waarvan 10x een score van 50 of lager is gegeven (7%) (zie tabel 

3.4). Enkele citaten uit de toelichting: “Deze persoon komt op het meest intieme moment bij je thuis, 

fijn om te kunnen kiezen” “Die persoon is veel dagen bij je in een belangrijke periode” en “Een goed 

gevoel erbij hebben is belangrijk voor ontspannen bevalling en kraamtijd”. 

 

Vraag 6: Is het voorgekomen dat je iets graag wilde, dat volgens je zorgverleners (eigenlijk) niet 

mogelijk was? 

De meeste respondenten (60%) laten weten dat het niet is voorgekomen dat ze iets wilden dat 

volgens de zorgverleners eigenlijk niet kon. Bij 40% is dat dus wel voorgekomen. Genoemd zijn: een 

andere vorm van behandeling (14%), een andere plaats van bevallen (11%), een andere zorgverlener 

(9%), een ander ziekenhuis (4%) of een andere kraamzorgaanbieder (4%) of nog iets anders (15%). Er 

waren meerdere antwoorden mogelijk op deze vraag. Enkele citaten uit de toelichting: “Het 

ziekenhuis waar ik wilde bevallen lag vol” “Kon niet bevallen in ziekenhuis van mijn eerste keus 
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vanwege samenwerkingsverband tussen mijn verloskundige en ander ziekenhuis.” “Ik kon niet wegens 

regio‐gebonden werken naar vroedvrouwen in A.” en “Ik wilde zo graag thuis bevallen maar woon op 

de 3e verdieping dus dat mocht niet.” Maar ook : “Verloskundige komt niet thuis checken als de 

bevalling start, zou ik liever wel hebben” “Kraamzorg instantie wilde niet assisteren bij thuisbevalling 

met mijn gekozen vroedvrouw. Ze gaven als reden dat mijn vroedvrouw de barende teveel keus laat” 

en “De manier van bevallen. Ik wilde graag natuurlijk bevallen maar volgens de arts ging dat niet. ..”. 

Op de vraag waarom niet kon wat men wilde, kwamen uiteenlopende antwoorden. Enkele citaten: 

“Omdat dit het protocol was” “Verloskundige had geen samenwerking met dat ziekenhuis” en “was 

tegen de afspraken in van het samenwerkingsverband”. 

 

 

3.2 Conclusie  
 

Op de eerste deelvraag van dit onderzoek: “Wat betekent ‘keuzevrijheid’ voor zwangeren, welke 

elementen daarin zijn voor zwangeren belangrijk en relevant?” kan op basis van deze online 

vragenlijst en met name op basis van de antwoorden op de deelvragen hoe belangrijk men het vindt 

een keuze te kunnen maken, geconcludeerd worden dat vertrouwen in de zorgverlener een van de 

belangrijkste elementen is. Daarnaast zijn de mogelijkheden van verschillende zorgverleners en 

verschillende locaties van belang, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een stuitbevalling of de 

mogelijkheid van een badbevalling. Ook zelf de regie kunnen blijven voeren is een belangrijk element 

voor vrouwen. 

Voor het maken van een weloverwogen keuze is vervolgens voldoende en tijdige informatie over de 

mogelijkheden een absolute voorwaarde. Uit deze korte, niet‐representatieve online vragenlijst komt 

naar voren dat informatie over verschillende keuzemogelijkheden beter kan. Met name informatie 

over keuzemogelijkheden betreffende de voornaamste zorgverlener is blijkbaar lang niet altijd 

voorhanden (zie tabel 3.2). Een van de citaten is daarover tekenend: “Heb zelf informatie over 

verloskundigen opgezocht, maar was weinig te vinden over kwaliteit en verschillen tussen praktijken.”  

Samenwerkingsafspraken zijn niet nieuw en informatie daarover is altijd belangrijk, maar in het kader 

van de ontwikkelingen op het gebied van integrale bekostiging en de daarmee onlosmakelijk 

verbonden toename van het aantal samenwerkingsafspraken, is dat extra relevant, omdat, als gevolg 

van deze samenwerkingsafspraken, de keuze voor een verloskundige praktijk soms ook de keuze voor 

een ziekenhuis inhoudt. Op dezelfde manier kunnen samenwerkingsafspraken ook de keuze voor een 

bepaalde vorm van zorg beïnvloeden, omdat beleid en faciliteiten tussen ziekenhuizen kunnen 

verschillen. Dus, als er strikte samenwerkingsafspraken zijn, dan kunnen, door de keuze voor een 

bepaalde verloskundige of verloskundige praktijk, andere keuzes lastig of onmogelijk worden. 

Informatie en overleg over keuzemogelijkheden en vooral ook over de samenhang tussen die keuzes 

is daarom belangrijk. Dat betekent voor verloskundige praktijken en voor ziekenhuizen dat ze, 

bijvoorbeeld op hun websites, duidelijkheid moeten geven over bestaande samenwerkingsafspraken 

en de mogelijke consequenties daarvan voor de zorg die ze kunnen leveren. 

 

Als we af gaan op de belangscores wordt de keuze voor een plaats van bevallen het belangrijkst 

gevonden (gemiddelde score 88,19 en maar 4% scoort 50% of lager op de schaal van 0 tot 100), maar 

de scores liggen redelijk dicht bij elkaar (zie tabel 3.4). Als we af gaan op de ervaren beperkingen zijn 

regiogrenzen het belangrijkst bij de keuze voor het ziekenhuis, de voornaamste zorgverlener en de 

plaats van bevallen. Beperkingen op basis van een samenwerkingsverband worden vooral ervaren bij 

de keuze voor een ziekenhuis. Bij de keuze voor kraamzorg, de plaats van bevallen en welke zorg 

spelen vooral andere zaken een rol. 

Beperkingen op basis van regiogrenzen worden vaak als een terechte beperking gezien (zorgverlener 

moet wel in de buurt zijn, er is geen ander ziekenhuis in de buurt, er is eigenlijk geen keus, dus het is 

eigenlijk geen beperking). Maar beperking op basis van een bestaand samenwerkingsverband is 
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anders, omdat er in principe wel een keuze is. Een van de opmerkingen daarover is: “Met 

verloskundige kon ik alleen naar zkh in A. Dat wilde ik zelf niet en dus gekozen voor B. en dus zonder 

eigen verloskundige erbij.” 

Andere genoemde beperkingen zijn zorginhoudelijk: de medische indicatie, het BMI, de vraag naar 

pijnbestrijding, of praktisch: gehanteerde protocollen, de woonsituatie, de verzekering, de 

beschikbaarheid van de anesthesist, een bevalbad. 

Bij de keuze voor kraamzorg wordt meerdere keren geschreven dat er wat betreft de hoeveelheid 

kraamzorg helemaal geen keuze is. Die opmerking komt zowel van vrouwen die meer kraamzorg 

hadden gewild als van vrouwen die minder kraamzorg wilden. Een opmerking bij de 

keuzemogelijkheden voor kraamzorg: “De hoeveelheid hangt [niet alleen] onder andere af van borst‐ 

of fles[voeding] en van medische en psychische zaken, [maar] ook van drukte en weinig personeel, dit 

vind ik erg gek.” 

 

In het kader van het evalueren van de effecten van integrale bekostiging van geboortezorg op de 

keuzevrijheid van zwangere vrouwen zijn vooral de beperkingen op basis van regiogrenzen en 

samenwerkingsverbanden relevant en dan met name voor zover die afwijken van de situatie zonder 

integrale bekostiging. Uit tabel 3.4 blijkt dat deze beperkingen het sterkst gevoeld worden bij de 

keuze voor een ziekenhuis. En de keuze voor een ziekenhuis betekent vaak tegelijkertijd de keuze 

voor een plaats van bevallen. Zorginhoudelijke keuzes lijken niet door regiogrenzen of 

samenwerkingsafspraken beperkt te worden, maar gezien de toelichtingen, blijken die toch vaak 

samen te hangen met de keuze voor een ziekenhuis. De keuze voor een ziekenhuis is dus eigenlijk een 

combinatie van de keuze voor de plaats van bevallen, voor bepaalde vormen van zorg en soms ook de 

keuze voor een verloskundige praktijk.  

De allerbelangrijkste boodschap uit alle toelichtingen is echter dat vertrouwen in de zorgverlener 

voorop staat. Daaruit blijkt dat het mogelijk moet zijn een andere zorgverlener te kiezen als dat 

vertrouwen er onvoldoende is, maar dat als er een goede verstandhouding met de voornaamste 

zorgverlener is, andere keuzes mede afhangen van de keuze voor die zorgverlener. Als de 

zorgverlener goed kan uitleggen waarom een bepaalde keuze de voorkeur heeft of waarom maar één 

keuze mogelijk is, gaan vrouwen daar in principe in mee en zien ze dat niet als een beperking.  

De belangrijkste elementen in de ervaren keuzevrijheid zijn daarom: 

‐   de keuze voor de voornaamste zorgverlener (in de meeste gevallen de keuze voor een 

verloskundige praktijk, voornamelijk op basis van vertrouwen en nabijheid),  

‐   de keuze voor de plaats van bevallen (thuis, geboortecentrum of ziekenhuis, voornamelijk op basis 

van mogelijkheden en beperkingen, maar ook nabijheid en afspraken tussen zorgverleners), 

‐   de keuze voor (of het kunnen afwijzen van) specifieke vormen van zorg (bijvoorbeeld echo, 

pijnbestrijding, inleiding, voornamelijk op basis van zorginhoudelijke aspecten, maar ook 

mogelijkheden en beperkingen).   
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4 Hoe kan, volgens zorgverleners, de organisatie 
van de geboortezorg invloed hebben op de 
keuzevrijheid van cliënten? 

Dit onderdeel betreft vier telefonische interviews met zorgverleners die al dan niet werkzaam zijn in 

een regio die is overgegaan naar integrale bekostiging en waar dus een IGO (integrale geboortezorg 

organisatie) is opgericht die integraal declareert. De NZa wil weten of er sprake is van mogelijke 

‘sturing’ door zorgverleners van zwangeren die een keuze moeten/willen maken voor een ziekenhuis 

of geboortecentrum als geplande plaats van bevallen, voor een ziekenhuis/gynaecoloog als 

zorgaanbieder in geval van een medische indicatie, en voor een kraamzorgaanbieder voor 

partusassistentie en kraamzorg. Wanneer een cliënt namelijk kiest voor een zorgverlener die niet bij 

dezelfde IGO is aangesloten als de behandelend zorgverlener, heeft dat mogelijk consequenties voor 

die zorgverlener. Het integraal tarief kan dan alleen gedeclareerd worden als er specifieke afspraken 

gemaakt zijn met de zorgverlener die niet deelneemt aan de IGO. Anders moet er (deels) 

teruggevallen worden op de eerdere declaratiemethode: iedere zorgverlener declareert zelf. 

De volgende zes regio’s zijn sinds 2017 over naar integrale bekostiging – volgens de NZa beleidsregel 

integrale geboortezorg (plaats/naam initiatief): 

‐  Hoorn/Geboortehart 

‐  Beverwijk/Midden‐Kennemerland 

‐  Helmond/JijWij 

‐  Breda/Annature 

‐  Bergen op Zoom/Qocon 

‐  Dirksland/Zuid aan Zee 

Twee van deze IGO’s zijn als organisatie benaderd met de vraag om mee te werken aan dit project. 

Daarnaast is een VSV benaderd waar nog volgens de oude richtlijnen gewerkt wordt. Ook is een 

kraamzorgaanbieder benaderd die aangesloten is bij (tenminste) een van de genoemde IGO’s maar 

een ruimer werkgebied heeft dan de betrokken IGO.   

 

Er zijn vier interviews gehouden die globaal volgens het volgende stramien zijn verlopen: 

‐   Toelichting over het project. 

‐   Waarom zijn zorgverleners benaderd? 

‐   Hoe is de zorg ter plekke georganiseerd? 

‐   Wat zijn mogelijke beperkingen in de keuzevrijheid van zwangeren? 

‐   Mogen cliënten benaderd worden voor het uittesten van concept‐vragen? 

 

Na een korte uitleg over het project en over de reden waarom zij zijn benaderd is met alle 

geïnterviewden vooral gesproken over de organisatie van de geboortezorg in hun regio, het belang 

van keuzevrijheid en de mogelijke manieren waarop de organisatie van de zorg die keuzevrijheid zou 

kunnen beperken. De anonieme gespreksverslagen zijn te vinden in Bijlage B. 

Alle geïnterviewden geven aan de keuzevrijheid van zwangeren heel belangrijk te vinden, immers, alle 

veranderingen in de organisatie van de zorg worden beargumenteerd met de wens de cliënt centraal 

te zetten. Door de geïnterviewden wordt de IGO (integrale geboortezorg organisatie) of het VSV 

(verloskundig samenwerkingsverband) zelf niet direct als belemmering van de keuzevrijheid gezien, 

maar door één geïnterviewde wordt wel indirecte invloed van de integrale bekostiging gesignaleerd. 

Met name omdat mogelijk de verzekeraars liever geen zogenaamde ‘bundelbrekers’ willen, dat wil 

zeggen: cliënten die voor een deel van hun zorg een zorgaanbieder buiten het samenwerkingsverband 

kiezen. Dan moet er immers weer monodisciplinair gedeclareerd worden. De zorgverleners binnen 
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een IGO zien een ‘bundelbreker’ niet als een probleem, omdat, voor zover ze nu kunnen overzien, dat 

voor henzelf geen extra werk betekent: het enige verschil is dat ze hun declaratie nu naar de IGO 

sturen in plaats van rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Een van de geïnterviewden ziet zelfs een 

voordeel in het bestaan van bundelbrekers, want dat houdt hun relatie met de zorgverzekeraar op 

peil. 

Toch zijn er wel beperkingen aan de keuzevrijheid van cliënten, maar dat heeft meer te maken met de 

zorg aan de randen van het werkgebied en dat is in feite niet anders dan voorheen: een verloskundige 

kan, als een cliënt voorkeur heeft voor een ziekenhuis buiten het eigen werkgebied, aangeven dat ze 

haar daar niet kan begeleiden, omdat het bijvoorbeeld te ver weg is, of ze daar geen achterwacht 

voor heeft. Ze geeft de cliënt dan in feite de keuze: bij ons blijven voor de zwangerschapsbegeleiding, 

maar een vreemde verloskundige zien tijdens de bevalling, of, bij ons blijven en naar ons ziekenhuis 

gaan, of, nu kiezen voor een andere verloskundige praktijk, waar ze wel in het voorkeursziekenhuis 

bevallingen doen. 

Een meer subtiele vorm van beïnvloeding is om niet expliciet verschillende keuzemogelijkheden voor 

te leggen aan de cliënt, maar alleen te vragen of ze akkoord gaat met de zorgverlener binnen het 

samenwerkingsverband, er van uitgaande dat, als de cliënt per se iets anders wil, ze dat zelf wel zal 

aangeven.  

 

Samenvattend: de overheersende mening is dat regionale samenwerking de keuzevrijheid van 

cliënten kan beperken, maar dat is altijd al zo geweest. De ontwikkelingen in de richting van integrale 

zorg en de oprichting van IGO’s hebben daar niet wezenlijk iets aan veranderd, maar hebben mogelijk, 

in gebieden waar ‘de regio’ groter is dan het samenwerkingsverband, die beperkingen wel 

aangescherpt. 

Integrale bekostiging betekent vooral dat de declaraties nu centraal verzorgd worden en dat heeft 

voor de zorgverlening, volgens de geïnterviewden, geen consequenties. Cliënten kunnen zonder 

probleem kiezen voor een zorgverlener die niet bij de IGO is aangesloten. Achter de schermen zal dan 

anders gedeclareerd moeten worden, maar daar heeft de zorgverlener, voor zover nu kan worden 

overzien, geen last van. Of dat tot meer administratie leidt, is eigenlijk nog niet te zeggen, omdat de 

eerste declaraties pas rond deze tijd de deur uit gaan. Voor de zorgverzekeraars zal het wel uitmaken, 

zij krijgen bij integrale bekostiging nog maar één declaratie per cliënt, wat voor hen veel efficiënter is 

dan de oude situatie. Een van de geïnterviewden oppert dan ook de mogelijkheid dat 

zorgverzekeraars de keuzemogelijkheden van cliënten kunnen gaan beperken. 
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5 Ontwikkeling en uittesten van concept‐vragen 
voor het meten van de ervaren keuzevrijheid 
van zwangeren 

Op basis van het bronnenonderzoek, de respons op de online vragenlijst en de gesprekken met 

zorgverleners wordt een test‐vragenlijstje opgesteld om de ervaren keuzevrijheid te meten. 

 

Vraag 1: informatie 

Heeft u voldoende informatie gekregen over de keuzemogelijkheden als het 

gaat om: 

Nee  Een beetje  Ja 

‐ Uw voornaamste zorgverlener       

‐ De plaats van bevallen       

‐ De zorg die u ontvangen heeft       

Toelichting: hier kunt u opschrijven welke informatie u gekregen heeft en welke informatie u gemist 

heeft. 

 

Vraag 2: mogelijke beperkingen 

Is met u besproken of er beperkingen zijn in de keuze als het gaat om:  Nee  Een beetje  Ja 

‐ Uw voornaamste zorgverlener       

‐ De plaats van bevallen       

‐ De zorg die u ontvangen heeft       

Toelichting: hier kunt u opschrijven welke beperkingen met u besproken zijn en welke niet met u 

besproken zijn 

 

Vraag 3: ervaren beperking 

Heeft u zich beperkt gevoeld bij het maken van een keuze als het gaat om:  Nee  Een beetje  Ja 

‐ Uw voornaamste zorgverlener       

‐ De plaats van bevallen       

‐ De zorg die u ontvangen heeft       

Toelichting: hier kunt u opschrijven waardoor u zich beperkt gevoeld hebt in uw keuze 

 

Omdat in deze testfase de vragen nog niet gekoppeld worden aan een cliënt‐ervaringsvragenlijst, zijn 

er enkele achtergrondvragen aan toegevoegd, voorafgaand aan bovenstaande vragen. Het betreft de 

volgende vragen: 

1. Was dit uw eerste bevalling? 

- Ja 

- Nee, ik ben …x eerder bevallen 

2. Wie was uw voornaamste zorgverlener, de persoon met wie u het meeste te maken heeft gehad 

tijdens de hele periode van zwangerschap, bevalling en kraambed? 

- Huisarts 

- Eerstelijns verloskundige 

- Klinisch verloskundige van het ziekenhuis 

- Gynaecoloog  
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3. Waar is uw kind geboren? 

- Thuis 

- In een geboortecentrum of ziekenhuis met mijn eigen verloskundige of huisarts 

- In het ziekenhuis met de klinisch verloskundige of gynaecoloog  

4. In welk jaar bent u geboren? 

…………………….. 

 

Om te kunnen onderzoeken of de ervaren keuzevrijheid van zwangeren in regio’s waar een IGO 

functioneert anders is dan die van zwangeren in regio’s waar geen IGO functioneert, zal ook naar de 

woonplaats van de zwangere gevraagd moeten worden. Dat is bij deze kleine test niet gedaan, omdat 

een mogelijk verschil op dit moment nog niet relevant is. De toelichting die bij de antwoorden wordt 

gegeven is voor dit project het meest relevant, omdat daaruit moet blijken welke informatie gemist 

wordt, welke beperkingen besproken zijn en wat als beperking ervaren is. De vragen zijn uitgetest in 

vier regio’s, bij een beperkt aantal pas bevallen vrouwen. In totaal zijn half december 45 vragenlijstjes 

verspreid. De test‐vragenlijst is te vinden in Bijlage C. 

 

Er zijn een maand na het versturen van de testvragenlijsten naar de geïnterviewden 12 ingevulde 

vragenlijsten ontvangen, 4 van vrouwen die voor het eerst zijn bevallen, 6 van vrouwen die 1x eerder 

zijn bevallen en 2 van vrouwen die vaker zijn bevallen. Voor alle 11 van de 12 vrouwen was de 

eerstelijns verloskundige de voornaamste zorgverlener, 10 van de 12 zijn in het ziekenhuis, met een 

klinisch verloskundige of gynaecoloog bevallen, 1 poliklinisch en 1 thuis. Hun leeftijd varieert van 27 

tot 37 jaar. 

Op de vraag of ze voldoende informatie hebben gekregen over keuzemogelijkheden is het beeld 

wisselend. Over de voornaamste zorgverlener: 1x nee (Opmerking: “ik dacht dat het ‘normaal’ was 

om bij een verloskundige te lopen. Ik wist niet dat ik hier verder een keuze had.”), 3x een beetje en 8x 

ja; over de plaats van bevallen: 3x een beetje en 9x ja; over de zorg: 3x een beetje, 9x ja. Een van de 

opmerkingen bij deze vraag is: “veel informatie tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling bleek ik 

veel info niet te hebben ontvangen”. Het is niet duidelijk of deze opmerking vooral slaat op de 

voornaamste zorgverlener of de plaats van bevallen, of vooral op de zorg die ontvangen is. 

Op de vraag of mogelijke beperkingen in de keuze besproken zijn is het beeld vergelijkbaar. Over de 

voornaamste zorgverlener: 3x nee, 3x een beetje en 6x ja; over de plaats van bevallen: 1x nee, 4x een 

beetje en 7x ja; over de zorg: 1x nee, 3x een beetje, 8x ja. Een van de opmerkingen bij deze vraag is: 

“voldoende uitleg over overname door gynaecoloog, waarom en consequenties”. Deze opmerking lijkt 

vooral op de inhoud van de zorg te slaan. 

Op de vraag of men zich beperkt gevoeld heeft bij het maken van een keuze is het beeld anders. Over 

de voornaamste zorgverlener: 10x nee, en 2x ja; over de plaats van bevallen: 10x nee en 2x ja; over de 

zorg: 10x nee en 2x ja. Twee respondenten hebben zich ten aanzien van alle drie de thema’s beperkt 

gevoeld, de andere 10 respondenten hebben zich op geen van de terreinen beperkt gevoeld. Over de 

ervaren beperkingen zijn alleen enkele positieve opmerkingen genoteerd. 

Over het geheel genomen zijn er weinig opmerkingen opgeschreven. Dat kan verschillende oorzaken 

hebben. Ten eerste: het is een papieren vragenlijst, die blijkbaar minder uitnodigt tot het opschrijven 

van commentaar dan een online vragenlijst. Ten tweede: de ruimte voor toelichting werd per thema 

(informatie, mogelijke beperkingen, ervaren beperking) gegeven en de omschrijving was erg breed, 

wat blijkbaar ook niet uitnodigt tot reactie. 

 

In het licht van de vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt (het effect van integrale bekostiging 

op de ervaren keuzevrijheid) en op grond van de reacties op deze korte test‐vragenlijst, wordt 

voorgesteld de vragen alsnog uit elkaar te halen en afzonderlijk te vragen naar informatie over de 

voornaamste zorgverlener en over de plaats van bevallen en naar beperkingen als het gaat om de 

voornaamste zorgverlener en de plaats van bevallen, met bij elke vraag de mogelijkheid om een 
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toelichting te geven. Verder wordt voorgesteld de keuze voor de zorg die men ontvangen heeft buiten 

beschouwing te laten, omdat die vooral samenhangt met de keuze voor de voornaamste zorgverlener 

en de plaats van bevallen en veel minder met de organisatie van de zorg en de integrale bekostiging. 

Ook wordt na overleg gekozen voor andere antwoordcategorieën, meer toegespitst op de vragen zelf 

en wordt een afsluitende vraag toegevoegd waarin een oordeel over de ervaren keuzevrijheid wordt 

gevraagd.  

Door de NZa wordt voorgesteld de nieuwe concept‐vragenlijst uit te testen in het RIVM‐project dat in 

januari van start gegaan is en daar dan nog enkele vragen over begrijpelijkheid en invulgemak aan toe 

te voegen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De centrale vraag van dit onderzoek: “Hoe kan vastgesteld worden wat het effect is van integrale 

bekostiging op de ervaren keuzevrijheid van zwangeren?” was uiteengelegd in drie deelvragen: 

‐  Wat betekent ‘keuzevrijheid’ voor zwangeren, welke elementen daarin zijn voor zwangeren 

belangrijk en relevant? 

‐  Hoe kan de organisatie van zorg op deze elementen van invloed zijn? 

‐  Welke vragen moeten gesteld worden om de ervaren keuzevrijheid te meten en vast te kunnen 

stellen of er verschillen zijn tussen de pioniersregio’s, waar geëxperimenteerd wordt met integrale 

bekostiging, en andere regio’s? 

 

Op de eerste deelvraag van dit onderzoek kan op basis van de online vragenlijst geconcludeerd 

worden dat vertrouwen in de zorgverlener een van de belangrijkste elementen is. Daarnaast zijn de 

mogelijkheden van verschillende zorgverleners en verschillende locaties van belang, bijvoorbeeld de 

mogelijkheid van een stuitbevalling of de mogelijkheid van een badbevalling. Ook zelf de regie kunnen 

blijven voeren is een belangrijk element voor vrouwen. 

Voor het maken van een weloverwogen keuze is vervolgens voldoende en tijdige informatie over de 

mogelijkheden een absolute voorwaarde. Uit onze korte, niet‐representatieve online vragenlijst komt 

naar voren dat informatie over verschillende keuzemogelijkheden, met name betreffende de 

voornaamste zorgverlener, niet altijd voorhanden of te vinden is. Op de eigen websites van 

zorgaanbieders staat meestal weinig kwaliteitsinformatie en daar is ook geen mogelijkheid om 

praktijken en/of ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Voor de uiteindelijke vragenlijst betekent dit, 

dat er gevraagd moet worden of vrouwen voldoende informatie gekregen hebben om een 

weloverwogen keuze te kunnen maken, terwijl bij de interpretatie van de antwoorden rekening 

gehouden moet worden met de beschikbaarheid en/of vindbaarheid van die informatie. 

Er is overigens wel informatie via internet beschikbaar over zorgaanbieders. Zorgkaartnederland.nl 

[20] laat waarderingen zien, maar dat zijn vooral persoonlijke ervaringen, die zich slecht lenen voor 

vergelijkingen. Voor de geboortezorg betreft het een oordeel over individuele verloskundigen in de 

vorm van een rapportcijfer, meestal gebaseerd op minder dan 10 waarderingen (16 van de 1831 

verloskundigen met 10 of meer waarderingen), een oordeel over kraamzorgorganisaties, gebaseerd 

op gemiddeld iets meer waarderingen (25 van de 335 kraamzorgaanbieders met 10 of meer 

waarderingen), of een oordeel over ziekenhuizen, weliswaar gebaseerd op relatief veel waarderingen, 

maar niet toegespitst op de geboortezorg. Op KiesBeter.nl [21] is informatie te vinden over 

ziekenhuizen en kraamzorgaanbieders en kan een vergelijkingstabel gevraagd worden met maximaal 

drie zorgaanbieders tegelijk en een groot aantal indicatoren die wel specifiek zijn voor de 

geboortezorg. Dat deze informatie toch niet het eerste is waar vrouwen naar kijken kunnen we 

concluderen uit het feit dat geen van de respondenten, noch bij de online vragenlijst, noch bij de 

papieren test‐vragenlijst hier naar verwezen heeft. 

 

Uit de gesprekken met zorgverleners kwam naar voren dat de organisatie van de zorg van invloed kan 

zijn op de keuzemogelijkheden van vrouwen en daarmee ook op de ervaren keuzevrijheid. Gebleken 

is dat, als er strikte samenwerkingsafspraken zijn, door de keuze voor een bepaalde verloskundige of 

verloskundige praktijk, andere keuzes lastig of onmogelijk kunnen worden. Informatie en overleg over 

keuzemogelijkheden en vooral ook over de samenhang tussen die keuzes is daarom belangrijk. Dat 

betekent voor verloskundige praktijken en voor ziekenhuizen dat ze, bijvoorbeeld op hun websites, 

duidelijkheid moeten geven over bestaande samenwerkingsafspraken en de mogelijke consequenties 

daarvan voor de zorg die ze kunnen leveren. Voor de uiteindelijke vragenlijst betekent dit, dat er 

gevraagd moet worden naar ervaren beperkingen bij het maken van een keuze voor een zorgverlener 
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of een plaats van bevallen. Daarbij zal ook aandacht moeten zijn voor de rol van de zorgverzekeraars 

als mogelijk beperkende factor. Een van de geïnterviewden stelde expliciet dat zorgverzekeraars de 

keuzemogelijkheden van cliënten kunnen gaan beperken. Terwijl de zorgverleners laten weten dat 

zogenaamde bundelbrekers geen probleem hoeven te zijn, omdat zij verwachten dat het voor hen zelf 

geen extra werkzaamheden oplevert, is het voor de zorgverzekeraars mogelijk wel nadelig, omdat die 

dan niet meer één declaratie per cliënt krijgen, maar van elke zorgverlener weer een eigen declaratie. 

De mogelijkheid bestaat dat zorgverzekeraars druk gaan uitoefenen op zorgverleners om het 

fenomeen bundelbreker zoveel mogelijk tegen te gaan.  

Op basis van deze conclusies en de ervaring met de (zeer beperkte) test‐vragenlijst, zoals besproken 

in het vorige hoofdstuk, komen we tot de volgende aanbevelingen voor het aanpassen van de vragen. 

Om zicht te krijgen op de ervaren keuzevrijheid in relatie tot integrale bekostiging is het belangrijk om 

te vragen naar de mate waarin men geïnformeerd is over de beschikbare keuzemogelijkheden en de 

mate waarin men beperkingen ervaren heeft bij het maken van een keuze. De keuzes die hierbij 

centraal staan zijn die voor de voornaamste zorgverlener en die voor de plaats van bevallen. De keuze 

ten aanzien van de zorg die men ontvangt wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat die niet 

direct samenhangt met de organisatie van de zorg en daarmee met de keuze voor een zorgverlener of 

de plaats van bevallen. Voorgesteld wordt ook om vier in plaats van drie antwoordmogelijkheden aan 

te bieden, waarmee een – neutrale – middenpositie niet mogelijk is. Voorgesteld wordt ook om de 

vraag om toelichting specifieker te formuleren, door toe te voegen: van wie had u die informatie 

willen krijgen? en door wie werden die beperkingen gesteld? Tot slot wordt een samenvattende vraag 

gesteld: hoe beoordeelt u achteraf uw keuzevrijheid, met als antwoordmogelijkheid een schaal, 

lopend van ‘ik had helemaal geen keuze ’ tot ‘ik had volledige keuzevrijheid’.  

 

Thema 1: informatie 

Vraag 1: 

Heeft u informatie gekregen over 

uw keuzemogelijkheden als het gaat 

om: 

geen 

informatie 

weinig 

informatie 

voldoende 

informatie 

ruim 

voldoende 

informatie 

‐ Wie uw voornaamste zorgverlener 

werd 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝ 

Toelichting: 

Heeft u (achteraf gezien) informatie gemist?  

Van wie had u die informatie willen krijgen? 

 

Vraag 2: 

Heeft u informatie gekregen over 

uw keuzemogelijkheden als het gaat 

om: 

geen 

informatie 

weinig 

informatie 

voldoende 

informatie 

ruim 

voldoende 

informatie 

‐ Waar u ging bevallen  ⃝  ⃝  ⃝  ⃝ 

Toelichting: 

Heeft u (achteraf gezien) informatie gemist?  

Van wie had u die informatie willen krijgen? 
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Thema 2: mogelijke beperkingen 

Vraag 3: 

Werden er beperkingen gesteld aan 

uw keuze als het gaat om: 

geen keuze 

mogelijk 

veel 

beperkingen 

weinig 

beperkingen 

geen beperking 

‐ Wie uw voornaamste zorgverlener 

werd 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝ 

Toelichting: 

Wat waren de beperkingen? 

Door wie werden die beperkingen gesteld? 

 

Vraag 4: 

Werden er beperkingen gesteld aan 

uw keuze als het gaat om: 

geen keuze 

mogelijk 

veel 

beperkingen 

weinig 

beperkingen 

geen beperking 

‐ Waar u ging bevallen  ⃝  ⃝  ⃝  ⃝ 

Toelichting: 

Wat waren de beperkingen? 

Door wie werden die beperkingen gesteld? 

 

Vraag 5: 

Hoe beoordeelt u achteraf uw keuzevrijheid: 

ik had helemaal geen keuze       ●      ik had volledige keuzevrijheid  

Toelichting: 

 

Als deze vragen worden toegevoegd aan een bestaande vragenlijst, kan er van uitgegaan worden dat 

daar al achtergrondvragen in zijn opgenomen, zoals leeftijd, pariteit, (geplande en werkelijke) plaats 

van bevallen en verantwoordelijke zorgverlener. Om in de resultaten onderscheid te kunnen maken 

tussen pioniersregio’s en overige regio’s is het ook van belang dat gevraagd wordt naar tenminste de 

postcode van de zwangere om vast te kunnen stellen binnen welk VSV‐werkgebied de vrouw woont. 

 

Als deze concept‐vragenlijst wordt getest in het discrete‐keuze‐experiment van het RIVM waarin 

wordt onderzocht hoe vrouwen die geboortezorg nodig hebben, kwaliteit en keuzevrijheid tegen 

elkaar afwegen, kunnen er ook enkele vragen aan toegevoegd worden over de begrijpelijkheid en het 

invulgemak van de vragenlijst, zoals hieronder. 

 

Vraag 6: 

Hoe begrijpelijk vindt u vragen 1 tot en met 5: 

heel slecht te begrijpen         ●      heel goed te begrijpen  

Toelichting: 

 

Vraag 7: 

Hoe moeilijk of makkelijk vond u het om vragen 1 tot en met 5 in te vullen: 

heel moeilijk in te vullen       ●      heel makkelijk in te vullen  

Toelichting: 

 

De vragenlijst kan op papier of online afgenomen worden. De vragen 1 tot en met 4 kunnen 

aangekruist of aangeklikt worden en er moet in beide gevallen voldoende ruimte geboden worden om 

opmerkingen te noteren. De vragen 5, 6 en 7 krijgen online een schuifmaat waarmee een bepaalde 

waarde (tussen 0 en 10 of tussen 0 en 100) aangegeven kan worden. Bij een papieren vragenlijst moet 
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gevraagd worden een kruisje te zetten op de lijn, waarbij de stip, die er nu staat, weggelaten moet 

worden. 

 

Dat de keuze ten aanzien van de zorg die men ontvangt hier buiten beschouwing wordt gelaten wil 

overigens niet zeggen dat die keuze minder belangrijk is. Door cliënten wordt juist deze keuzevrijheid 

belangrijk gevonden en daar zijn veel opmerkingen over gemaakt in de online vragenlijst. Een 

tekenend antwoord op de vraag hoe belangrijk de keuze voor een zorgverlener is, is het volgende: “Ik 

denk dat na de keuze voor een zorgverlener het pas begint, hoe wordt de zorg ingevuld door de 

zorgverlener”. En bij de vraag hoe belangrijk de keuze voor een ziekenhuis is: “Omdat de zorg verschilt 

per ziekenhuis en ook de bereidheid om mee te bewegen bij zorgvragen buiten de richtlijnen”. Bij de 

vraag hoe belangrijk men het vindt een eigen keuze te kunnen maken welke zorg men krijgt, was een 

van de opmerkingen: “Het is mijn lijf, ik ben aan het bevallen dus ik wil zelf kunnen kiezen welke zorg 

ik krijg. Niet dat deze keuze voor mij word gemaakt”. 

Bovendien werd bij de laatste vraag : “Is het voorgekomen dat je iets graag wilde, dat volgens je 

zorgverleners (eigenlijk) niet mogelijk was?” van de vijf voorgelegde thema’s het zorginhoudelijke 

thema (andere vorm van behandeling) het meest frequent aangekruist. Dit alles geeft aan dat er 

behoefte is aan een apart onderzoek naar de keuzevrijheid ten aanzien van de zorg die men ontvangt 

en de mogelijke beperkingen die daaraan gesteld worden.  
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Bijlage A  Online vragenlijst 

Vragenlijst: Hoe zit het met de keuzemogelijkheden in de geboortezorg? 

 

Zwangerschap, bevalling en kraambed bestrijken bij elkaar bijna een jaar van je leven.  

Er gebeurt in die periode van alles, niet alleen in je lijf, maar je krijgt ook te maken met allerlei 

situaties waarin je zelf kan (mee)beslissen over wie je begeleidt, wat er gebeurt en waar dat gebeurt.  

Bijvoorbeeld, naar welke verloskundige (praktijk) wil je? naar welk ziekenhuis wil je, als dat nodig 

mocht zijn? hoeveel kraamzorg wil je? enzovoort. 

 

Maar je kunt alleen meebeslissen als je weet welke mogelijkheden er zijn. Wat weet jij van de 

verschillende keuzemogelijkheden en wat zijn jouw ervaringen daarmee?  

Het invullen is volledig anoniem, je hoeft geen naam of andere persoonlijke gegevens in te vullen. 

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft deze vragenlijst 

opgesteld. 

   

1.  Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: 

Wie jouw voornaamste zorgverlener is? 

● ja      Wat hield die informatie in? ………………………………………………. 

      Werden er beperkingen aan die keuze gesteld?   ● nee  ● ja    

Zo ja, welke?  ● regiogrenzen   

● samenwerkingsverband 

● anders, namelijk …………………….………………… 

…………………………………………………………… 

● nee      Ben je zelf op zoek gegaan naar die informatie? ………………………….. 

      Wat heb je gevonden? ……………………………………………………… 

Heb je zelf je voornaamste zorgverlener kunnen kiezen?    ● ja  ● nee   

Indien nee:  Waarom niet? ……………………………………………………………… 

Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? 

helemaal niet belangrijk    ●           heel belangrijk  

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: 

Naar wie of naar welk ziekenhuis je wordt doorverwezen als dat nodig is? 

● ja      Wat hield die informatie in? ……………………………………………….. 

      Werden er beperkingen aan die keuze gesteld?   ● nee  ● ja    

Zo ja, welke?   ● regiogrenzen   

● samenwerkingsverband 

● anders, namelijk ………………………………………… 

.................................................................................................

. 

● nee      Ben je zelf op zoek gegaan naar die informatie? …………………………... 

      Wat heb je gevonden? ……………………………………………………… 

 

Heb je zelf kunnen kiezen naar wie of naar welk ziekenhuis je doorverwezen werd? ● ja   ● nee 

Indien nee:  Waarom niet? ………………………………………………………………. 

Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? 
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helemaal niet belangrijk    ●           heel belangrijk  

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.  Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: 

Waar je wil bevallen? 

● ja      Wat hield die informatie in? ………………………………………………… 

      Werden er beperkingen aan die keuze gesteld?   ● nee  ● ja    

Zo ja, welke?   ● regiogrenzen   

● samenwerkingsverband 

● anders, namelijk ..……………………………………….. 

.................................................................................................

. 

● nee      Ben je zelf op zoek gegaan naar die informatie? ……………………………. 

      Wat heb je gevonden? ……………………………………………………….. 

Heb je zelf kunnen kiezen waar je wilde bevallen?   ● ja    ● nee   

Indien nee:  Waarom niet? ………………………………………………………………. 

Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? 

helemaal niet belangrijk    ●           heel belangrijk  

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: 

Welke zorg je krijgt, zoals een echo, pijnbestrijding of inleiding? 

● ja      Wat hield die informatie in? ………………………………………………… 

      Werden er beperkingen aan die keuze gesteld?   ● nee  ● ja    

Zo ja, welke?   ● regiogrenzen   

● samenwerkingsverband 

● anders, namelijk ………………………………………… 

………………………………………………………………. 

● nee      Ben je zelf op zoek gegaan naar die informatie? ……………………………. 

      Wat heb je gevonden? ……………………………………………………….. 

Heb je zelf kunnen kiezen welke zorg je kreeg?     ● ja  ● nee   

Indien nee:  Waarom niet? ………………………………………………………………. 

Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? 

helemaal niet belangrijk    ●           heel belangrijk  

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Heb je informatie gekregen over keuzemogelijkheden als het gaat om: 

Van wie en hoeveel kraamzorg je krijgt? 

● ja      Wat hield die informatie in? ………………………………………………… 

      Werden er beperkingen aan die keuze gesteld?   ● nee  ● ja    

Zo ja, welke?   ● regiogrenzen   

● samenwerkingsverband 

● anders, namelijk …………………………………………. 

………………………………………………………………. 

● nee      Ben je zelf op zoek gegaan naar die informatie? ……………………………. 

      Wat heb je gevonden? ……………………………………………………….. 

Heb je zelf kunnen kiezen van wie en hoeveel kraamzorg je kreeg?   ● ja  ● nee   
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Indien nee:  Waarom niet? ………………………………………………………………. 

Hoe belangrijk vind je het dat je hierin een eigen keuze kan maken? 

helemaal niet belangrijk    ●           heel belangrijk  

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.  Is het voorgekomen dat je iets graag wilde, dat volgens je zorgverleners (eigenlijk) niet 

mogelijk was? 

● nee   

● ja  Waar ging dat over? 

● een andere verloskundige zorgverlener  

● een ander ziekenhuis   

● een andere plaats van bevallen  

● een andere vorm van behandeling   

● een andere kraamzorgaanbieder   

● anders, namelijk ………………………………………………………………… 

Waarom kon wat jij wilde niet? ……………………………………………………………………… 

Met wie heb je dat besproken? …………………………………………….......................................... 

Wat is er uiteindelijk besloten? ………………………………………………………………………. 

Toelichting: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hartelijk dank voor je medewerking. Alles wat je hebt opgeschreven zal strikt vertrouwelijk behandeld 

worden. 
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Bijlage B   Gespreksverslagen 

Gespreksverslag 1 
 

De organisatie:  

De IGO is de voortzetting van het vroegere VSV rond het ziekenhuis. Alle zorgverleners die bij dat VSV 

betrokken waren nemen nu deel in de IGO. Er is sinds kort wel een nieuwe verloskundige praktijk, die 

is niet aangesloten. Met zes (grote) kraamzorgaanbieders in de regio zijn afspraken gemaakt. Zij 

vormen samen een coöperatie, die per 2018 ook bestuurlijk wil aanhaken bij de IGO. De IGO heeft 

een eigen echocentrum. 

De IGO is een business unit van het ziekenhuis, wat betekent dat de IGO juridisch onder het 

ziekenhuis valt, maar een eigen bestuur, eigen raad van toezicht en een eigen winst‐ en 

verliesrekening heeft. Het beleid is vastgelegd in een gezamenlijk visie‐document: Care naar smaak, 

cure op maat. Dit betekent dat iedere zwangere basiszorg (care) nodig heeft en dat een groep 

zwangere ook medische zorg (cure) nodig heeft.  

 

Keuzevrijheid: 

Dat is eigenlijk geen issue hier. Zwangeren kiezen hun verloskundige praktijk en die zijn (op één na) 

allemaal bij de IGO aangesloten. Er zijn meerdere ziekenhuizen in de regio en vrouwen kunnen zelf 

aangeven naar welk ziekenhuis ze willen als er sprake is van een verwijzing of als ze poliklinisch willen 

bevallen. De verloskundigen vragen niet: wil je naar dit ziekenhuis of wil je naar dat ziekenhuis, maar 

vragen: is dit ziekenhuis akkoord? Als vrouwen naar een ander ziekenhuis willen, zullen ze dat zelf wel 

aangeven. 

Bij de keuze voor een kraamzorgaanbieder wordt er vooral naar de zorgverzekeraar verwezen: wordt 

de zorg van de kraamzorgaanbieder van je keuze vergoed door je zorgverzekeraar? 

 

Invloed organisatie op keuzevrijheid van cliënten: 

Het feit dat integrale bekostiging betekent dat de declaraties nu centraal verzorgd worden heeft voor 

de zorgverlening geen consequenties. Cliënten kunnen zonder probleem kiezen voor een zorgverlener 

die niet bij de IGO is aangesloten. Achter de schermen zal dan anders gedeclareerd moeten worden, 

maar daar heeft de zorgverlener geen last van. De IGO gebruikt een integraal dossier, de 

ziekenhuissoftware. De verloskundigen maken dus geen gebruik meer van de verloskundige 

programma’s als Onatal, Orfeus en Vrumun. Declaraties worden op basis van dit dossier opgesteld. 

Het is nog niet duidelijk of dit systeem leidt tot meer administratie, als cliënten kiezen voor een 

zorgverlener die niet bij de IGO is aangesloten, want de integrale bekostiging geldt pas vanaf januari 

van dit jaar en de eerste declaraties gaan nu pas de deur uit. 

 

 

Gespreksverslag 2 
 

De organisatie:  

De IGO wordt gevormd door het VSV rond het plaatselijke ziekenhuis, met uitzondering van twee 

verloskundige praktijken en de kraamzorgaanbieders. De twee verloskundige praktijken sluiten zich 

volgend jaar aan, de (grote) kraamzorgaanbieders niet. Dat laatste is jammer, omdat de 

kraamzorgaanbieders dan niet kunnen meepraten over gewenste veranderingen, zoals de 

taakverschuiving van O&G verpleegkundigen naar kraamverzorgenden. Maar het is ook begrijpelijk, 

omdat de kraamzorgaanbieders een veel groter werkgebied hebben en dus veel meer afspraken 

moeten maken met VSVs en IGOs.  
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Er wordt in de IGO nog niet gewerkt met een gezamenlijk dossier, maar verschillende zorgverleners 

(1e en 2e lijn) kunnen wel in elkaars dossier kijken, wat ook gebeurt tijdens de gezamenlijke 

patiëntenbesprekingen. Declaraties worden door iedere zorgverlener apart verzorgd en worden nu 

naar de IGO gestuurd in plaats van rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Cliënten merken daar in 

feite niets van. 

 

Keuzevrijheid: 

Het staat cliënten vrij om voor een andere zorgverlener te kiezen dan een die is aangesloten bij de 

IGO. De eerste keus is meestal voor een verloskundige praktijk en ook binnen de IGO werken de 

praktijken ieder op hun eigen manier, dus daar valt wat te kiezen. Voor de meeste cliënten is het 

plaatselijke ziekenhuis de voor de hand liggende keuze, maar als ze naar een ander ziekenhuis willen 

kan dat, al wordt wel uitgelegd dat de verloskundige in principe niet mee kan daar naar toe (te ver 

weg, geen achterwacht). De cliënt krijgt dan de keuze om bij deze verloskundige praktijk te blijven 

maar te accepteren dat er bij de bevalling een onbekende verloskundige aanwezig is, of naar een 

andere praktijk te gaan, waarvan de verloskundigen wel afspraken hebben met het ziekenhuis van 

hun voorkeur. Keuze voor een echocentrum is eigenlijk niet aan de orde, er is één echocentrum in de 

regio. 

Keuze voor een kraamzorgaanbieder is niet anders dan voor de oprichting van de IGO, want de 

kraamzorgaanbieders doen niet mee in de IGO. 

 

Invloed organisatie op keuzevrijheid van cliënten: 

Er zijn geen indicaties dat de organisatie, met name de IGO, invloed heeft op de keuzevrijheid van 

cliënten. Ook verwacht de geïnterviewde niet dat een keuze voor een zorgverlener buiten de IGO zal 

leiden tot meer administratie, omdat dan weer monodisciplinair gedeclareerd moet worden. In feite 

heeft dat ook voordelen, want dat houdt de directe lijn met de zorgverzekeraar in stand, wat goed is 

voor de praktijkvoering, zelfstandigheid etc.. Nu worden declaraties ook pas in de IGO gebundeld. 

 

 

Gespreksverslag 3 
 

De organisatie:  

De Kraamzorgorganisatie heeft een uitgebreid werkterrein dat de gebieden van drie IGO’s overlapt. 

Niet overal zijn ze direct betrokken bij de samenwerking, maar cliënten kunnen in principe wel overal 

voor de kraamzorgorganisatie kiezen. Centraal in alle veranderingen in de richting van integrale zorg 

staat het idee: ‘de cliënt centraal’. Dat betekent dat de zorg rondom de cliënt georganiseerd wordt en 

dat er (door zorgaanbieders of door een samenwerkingsverband) een cliëntenraad, moederraad of 

ouderraad wordt ingesteld. Een voordeel van de aandacht voor betere samenwerking is dat er ook 

binnen de kraamzorg beter onderling overleg plaats vindt, omdat de verschillende aanbieders 

gezamenlijk optrekken als partij in een VSV of IGO. 

 

Keuzevrijheid: 

Voor individuele cliënten moet er een casemanager zijn en er moet gewerkt worden volgens de 

principes van ‘gezamenlijke besluitvorming’ (shared decision making), maar dat gebeurt nog 

onvoldoende. In theorie kan elke zwangere haar eigen keuzes maken, binnen of buiten het 

samenwerkingsverband, maar de rol van de verzekeraars daarin is onduidelijk. De indruk bestaat dat 

verzekeraars niet blij zijn met (te) veel zogenaamde ‘bundelbrekers’, dat wil zeggen: cliënten die voor 

een deel van hun zorg een zorgaanbieder buiten het samenwerkingsverband kiezen. De bundelbreker 

is daarmee toch een soort perverse prikkel die de individuele keuzevrijheid in de weg gaat zitten. 

 

Invloed organisatie op keuzevrijheid van cliënten: 
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Keuzevrijheid van cliënten wordt door iedereen belangrijk gevonden, maar er wordt toch ook veel 

gestuurd. Elke zorgaanbieder heeft zijn eigen werkwijze, wat het moeilijk maakt om gezamenlijk 

beleid af te spreken. Er is nu een door iedereen geaccepteerde zorgstandaard, maar VSVs en IGO’s 

moeten nog kijken in hoeverre hun eigen werkwijze voldoet aan die zorgstandaard. Er worden in deze 

nieuwe samenwerkingsverbanden een heleboel mooie dingen ontwikkeld, maar het probleem is dat 

VSVs die geen IGO zijn of willen worden geen mogelijkheid hebben om die verbeteringen over te 

nemen. Er is geen geld om wat nu in de IGO’s ontwikkeld wordt landelijk uit te rollen. 

De koplopers, regio’s waar nu IGO’s gevormd zijn, zijn zich zeer bewust van het belang van 

keuzevrijheid, maar voor anderen is het nog een leerproces. Verder heeft Nederland het streven om 

de beste geboortezorg ter wereld te leveren. Op cliëntniveau doen we het al heel goed, maar het is 

maar de vraag of dat dankzij of ondanks de vorming van IGO’s is. Voorlopig lijken IGO’s vooral een 

extra bestuurlijke laag, boven op de zorg zelf. 

 

 

Gespreksverslag 4 
 

De organisatie:  

De verloskundige praktijk is onderdeel van twee VSV’s. Beide VSV’s zijn wel druk bezig met het 

vormgeven van integrale zorg, maar werken niet met integrale bekostiging. Dat is een bewuste keuze 

geweest. Het uitgangspunt is: eerst de zorginhoudelijke zaken goed regelen en daarna gaan we wel 

uitzoeken hoe dat financieel het beste geregeld kan worden. Elk VSV werkt daarbij op zijn eigen 

manier. In het ene VSV wordt al jaren gewerkt met een gezamenlijke intake, waarbij alle cliënten die 

in principe gekozen hebben voor het betrokken ziekenhuis in een gezamenlijk overleg eens in de zes 

weken besproken worden waarna de gynaecoloog aansluitend consulten doet in de verloskundige 

praktijk. Het andere VSV is vooral bezig met werkgroepen, protocollen, afspraken en dergelijke maar 

er is weinig echt zorginhoudelijk overleg. De onderlinge verstandhouding is daar veel formalistischer.  

Bij het ene VSV zijn naast verloskundigen en gynaecologen ook kinderartsen en jeugdzorg betrokken, 

geen kraamzorg en geen huisartsen. Niet duidelijk is of dat in het andere VSV ook zo is. 

 

Keuzevrijheid: 

Cliënten kunnen kiezen uit de twee genoemde ziekenhuizen, het komt eigenlijk niet voor dat een 

cliënt naar een ander ziekenhuis, buiten de regio, wil. Er zijn wel verschillen tussen deze twee 

ziekenhuizen, zoals: het ene is een opleidingsziekenhuis, dat betekent meer coassistenten en arts‐

assistenten, maar ook meer bevalkamers, waarvan enkele met een eigen bevalbad, terwijl het andere 

maar één bevalbad heeft. In het ene mag de kraamzorg niet mee naar de bevalling, in het andere wel. 

In het ene kan het vol zijn, terwijl in het andere altijd plaats is of gemaakt wordt. 

 

Invloed organisatie op keuzevrijheid van cliënten: 

De verloskundige praktijk neemt deel in twee VSV’s, wat betekent dat hun cliënten voor beide 

ziekenhuizen kunnen kiezen. In de praktijk kiest zo’n 70% voor het dichtstbijzijnde en 30% voor het 

iets verdere ziekenhuis. Dat is ook de belangrijkste reden dat ze niet voor één VSV kiezen: ze zouden 

30% van hun cliënten kwijt raken. Het komt zelden voor dat cliënten naar een ziekenhuis buiten de 

regio willen. Zijn er speciale wensen, dan wordt op individueel niveau gekeken in hoeverre daaraan 

voldaan kan worden. Op dit moment is er geen aanleiding te denken dat de organisatie van de zorg 

van invloed is op de ervaren keuzevrijheid van cliënten. Overgaan naar integrale bekostiging zou 

mogelijk voor cliënten consequenties kunnen hebben, bijvoorbeeld minder prenatale contacten. 
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