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In gesprek: gezamenlijke besluitvorming  
in de geboortezorg

Zwangeren willen zelf keuzes maken in de verloskundige 
zorg en de verantwoordelijk nemen voor hun eigen 
gezondheid en de gezondheid van hun baby.

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek is onderzocht 
hoe zorgverleners invulling kunnen geven aan een grotere 
betrokkenheid van zwangeren bij keuzes en beslissingen 
in de geboortezorg.
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Lectoraat Midwifery Science
Het lectoraat Midwifery Science wil 
de fysiologische zwangerschap en 
geboorte bevorderen met als doel 
een gezonde start van een nieuw 
leven voor kinderen en hun ouders. 
Wij doen dit door het vormgeven 
en uitvoeren van interdisciplinaire 
projecten en onderzoek in samen-
werking met verschillende partners 
en disciplines in de geboortezorg 
zoals verloskundigen, andere zorg- 
verleners en (aanstaande) ouders.
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Doel onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was  
inzicht te krijgen in de behoeften en 
wensen van zwangeren wat betreft 
het participeren in het nemen van 
beslissingen binnen de geboortezorg 
en vervolgens deze inzichten op een 
dusdanige manier te vertalen dat 
zorgverleners deze kunnen gebruiken 
bij gezamenlijke besluitvorming in  
de dynamische context van zwanger-
schap, bevalling en kraamperiode.

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat zwange-
ren behoeften hebben aan proactieve 
ondersteuning van hun zorgverlener. 
Hieraan kan inhoud gegeven worden 
door in te zetten op ‘gezamenlijke 
besluitvorming’. Belangrijk is dat 
zwangeren de ruimte krijgen om hun 
behoeften in te brengen bij beslissin-
gen en dat zorgverleners luisteren en 
meewerken om de gewenste keuze te 

bereiken. Dit vereist een respectvolle 
benadering en eerlijke informatie.  
Om tijdens de zwangerschap, 
bevalling en het kraambed gezamen-
lijke besluitvorming mogelijk te maken 
vraagt specifieke voorbereiding. Het  
is nodig om de mogelijkheid dat er 
onverwacht een beslissing genomen 
moet worden al tijdens de zwanger-
schap te bespreken. Na de bevalling 
worden deze beslissingen opnieuw 
besproken, zodat de zwangere 
begrijpt wat er is gebeurd.

Bijdrage visie lectoraat
Een belangrijke focus in het lectoraat 
ligt op cliëntparticipatie. Dit onder-
zoek geeft inzicht in de aandachts-
punten en de manier waarop cliënt-
participatie ingevuld kan worden, 
zowel in de zorg als in onderzoek.

Impact
Het project heeft kennis en inzichten 
opgeleverd voor het gebruik van 
gezamenlijke besluitvorming in de 
geboortezorg. Zowel in de wensen en 
behoeften van zwangeren als van 
zorgverleners. Dit was belangrijke 
input voor een vervolgproject waarbij 
e-learnings zijn ontwikkeld om breed 
professionals in de geboortezorg te 
scholen. Daarnaast heeft dit geleid  
tot vele nationale en internationale 
workshops.

Samenwerkingspartner: Radboud Universiteit

Dit project is gelinkt aan de projecten:
- Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering
- Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg


