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Inhoud presentatie
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gebruik

- Prenatale screening 
gerelateerd onderzoek uit 
proefschrift



Inleiding



Zwangeren in Nederland

≈ 170.000 geboortes in 2017

68% Nederlandse achtergrond

11% Westerse migratieachtergrond

21% Niet-westerse migratieachtergrond



Etniciteit zwangeren in Nederland 



+

_ Geboortezorg

Ongelijkheden in de geboortezorg



Organisatiestructuur

Samenwerking Maken van afspraken

Communicatie(middelen)

Welke zorgaanbod factoren?



Te laat in 
zorg

Inadequaat 
zorggebruik

Gebrek aan 
kennis

Welke zorggebruik factoren?
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20% Niet-westerse 1ste generatie migratieachtergrond

14% Niet-westerse 2de generatie migratieachtergrond

Te laat in 
zorg

Welke zorggebruik factoren?
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22% Niet-westerse 1ste generatie migratieachtergrond

16% Niet-westerse 2de generatie migratieachtergrond

vs. 8% geen migratieachtergrond

Inadequaat 
zorggebruik

Welke zorggebruik factoren?
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Het onderzoek
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Onderzoeksdoel

Onderzoeken naar de responsiviteit van de 
Nederlandse geboortezorg vanuit het 
perspectief laagopgeleide vrouwen zonder 
en met migratieachtergrond. 

Tevredenheid met de geboortezorg?



Methode

- Onderzoekspopulatie: laagopgeleide vrouwen 
zonder en met migratieachtergrond (n=108).

- Focusgroep interviews: vragen over ervaren  
prenatale, geboorte en kraamzorg op basis 
van responsiviteitsconcept van de WHO.

- Analyse: tevredenheid over de 
responsiviteitsdomeinen in de geboden zorg.

Tevredenheid met de geboortezorg?



Tevredenheid met de geboortezorg?

“Nou ik kreeg niet echte counseling over de 
combinatietest omdat ik dacht dat ik alles al wist, 
omdat ik eerder deze test had gehad in mijn eerste 
zwangerschap. In deze zwangerschap heb ik zo’n 

test ook niet meer overwogen omdat ik hoorde over 
de hoogte van de kosten van het onderzoek. Je kan 

mij alles vertellen maar ik kan het toch niet betalen.”

Susan, 33 jaar, Nederlandse achtergrond



Resultaten

- Meest positief over prenatale zorg 

- Negatief over zorg tijdens geboorte- en 
kraamperiode.

- Negatief oordeel op basis van gebrek: 
autonomie, communicatie, waardigheid (respect) 
en aandacht. 

Tevredenheid met de geboortezorg?



Tevredenheid met de geboortezorg?

Ingrid A. Peters, Anke G. Posthumus, Eric A.P. 
Steegers, Semiha Denktaş
PlosOne, January 31, 2019 [epub]

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210506

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210506


Prenatale
screenings (PS) 
programma

Migratie-
achtergrond & lage 
Nederlandse 
taalvaardigheid

Onderzoeksdoel

Een analyse van de associaties tussen de 
aanbiedingsprocedure prenatale screening 
en de intentie tot deelname aan de 
screening door zwangere met een diverse 
etnische achtergrond en Nederlandse 

taalvaardigheid.

Ongelijke toegang tot zorg



Methode

- Dataverzameling: webapplicatie 
counseling, SPSZN (n=30.549)

- Analyse: aanbiedingsprocedure i.r.t. 
etniciteit en taalvaardigheid en de 
intentionele deelname binnen deze 
groepen (2008-2010)

Ongelijke toegang tot zorg



Resultaten

- Vrouwen met een migratieachtergrond & 
lage Nederlandse taalvaardigheid 
verminderde toegang tot PS programma.

- Verlaagde kans dat screening aangeboden 
wordt (aankaarten & 
voorlichtingsmateriaal).

- Verlaagde kans dat counseling wordt 
gegeven en verlaagde intentie deelname PS. 

Ongelijke toegang tot zorg



Ongelijke toegang tot zorg

Ingrid A. Peters, · Kirsten M. Heetkamp, · Nicolette T. 
C. Ursem, Eric A. P. Steegers, · Semiha Denktaş, · 
Maarten F. C. M. Knapen
Matern Child Health J (2018) 22:343–354

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10995
-017-2364-2

https://link.springer.com/article/10.1007/s10995-017-2364-2


Prenatale screenings (PS) 
programma

- Niet-westerse 
migratieachtergrond

- Wijk met Lage 
Sociaal Economische 
Status

Onderzoeksdoel

Het onderzoeken en vergelijken van de deelname aan prenatale 
screening in de vier grote steden van westerse en niet-westerse 
zwangere en zwangere woonachtig in een wijk met een hoge en 
een lage sociaal (achterstandswijk) economische status.

Ongelijke deelname aan zorg



Methode

- Dataverzameling: Peridos registraties van zwangere 
woonachtig in de vier grote steden (2011-2013, n=4578)

- Analyse: vergelijking deelname aan de prenatale 
screening (combinatietest en / of SEO) tussen vrouwen 
met een westerse en niet-westerse achtergrond en 
tussen vrouwen woonachtig in een wijk met een lage en 
hoge Sociaal Economische Status.

Ongelijke deelname aan zorg



Resultaten

- Er bestaat een ongelijke deelname aan PS wanneer niet-
westerse met westerse vrouwen en vrouwen woonachtig in 
of buiten een achterstandswijk worden vergeleken.

- Kwetsbare vrouwen (niet-westers/lage SES) minder vaak 
PS terwijl de intentie tot deelname er wel was.

Ongelijke deelname aan zorg



Ongelijkheden in de geboortezorg

Anke G. Posthumus, Ingrid A. Peters, Gerard J. 
Borsboom, Maarten F. C. M. Knapen and Gouke J. 
Bonsel,
Prenatal Diagnosis 2017, 37, 1–9

https://doi.org/10.1002/pd.5089

https://doi.org/10.1002/pd.5089


De films:

- Voorlichting over prenatale screening
- In het Nederlands, Turks, Berbers en                     
Marokkaans-Arabisch

Onderzoeksdoel

Onderzoek naar het effect van 
de voorlichtingsfilms op de 
geïnformeerde besluitvorming 
over al dan niet deelname aan 
prenatale screening.

Cultureel competente voorlichtingsfilm



Methode

- Onderzoekspopulatie: primair 
Nederlandse, Turkse en Marokkaanse 
zwangere die informatie aangeboden 
kregen over prenatale screening (n=262).

- Controle & interventiegroep

- Analyse: effect filmvoorlichting over 
prenatale screening op de geïnformeerde 
besluitvorming over al dan niet deelname.

Cultureel competente voorlichtingsfilm



Impressie 
voorlichtingsfilms



Resultaten

- De films leiden tot significante 
kennistoename van middelbaar en 
hoogopgeleiden en niet-westerse 
vrouwen.

- Toename geïnformeerde 
besluitvorming over (niet) deelname 
aan de 20-wekenecho na de film.

Cultureel competente voorlichtingsfilm



Cultureel competente voorlichtingsfilm

I.A. Peters, A.G. Posthumus, J.C.I.Y. Reijerink-Verheij, 
H.M.E. Van Agt, M.F.C.M. Knapen, S. Denktaş
Patient Education and Counseling 100 (2017) 776–782

https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.11.007

https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.11.007


Aanbevelingen 



Algemeen

- Bied verloskundig zorgverleners een basisopleiding en nascholing met hierin theorie 
en de praktijk van het zorgaanbod en –gebruik binnen een multi-etnische 
patiëntenpopulatie.

- Bied verloskundig zorgverleners een basisopleiding en nascholing met hierin cultuur 
sensitieve zorghandelingsopties en transculturele communicatie. 

- Faciliteer ‘self-assessment’ door de verloskundig zorgverleners zodat deze 
professionals inzicht krijgen in hun overtuigingen, attitude en gedrag in hun 
zorgrelatie met patiënten met een migratieachtergrond.
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Interventiestrategieën

- Programma prenatale screening en verloskundigen zorginstellingen faciliteer 
cultureel competente voorlichtingsfilms over de Nederlandse geboortezorg en de 
prenatale screening

Aanbevelingen



Dank voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen?


