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Rosanne van Dam

De aanpak van babysterfte kan nog beter, hoewel

de grootste daling waarschijnlijk al is

gerealiseerd.

Ruim zestig woorden werden er aan gewijd: de babysterfte in Nederland na een voldragen

zwangerschap is gedaald met 39 procent in de periode 2001 tot 2010. De cijfers werden een week

geleden bekendgemaakt op een symposium in Lunteren, waar ruim driehonderd verloskundigen,

gynaecologen, kinderartsen, pathologen en andere beroepsgroepen vertegenwoordigd waren.



De afgelopen jaren is veel media-aandacht uitgegaan naar babysterfte. Nederland zou het relatief

slecht doen in vergelijking met andere landen in Europa. Allerlei mogelijke oorzaken werden

genoemd: de thuisbevalling is gevaarlijk, gynaecologen en verloskundigen werken niet goed samen,

het kennisniveau van verloskundig hulpverleners is niet adequaat en dergelijke.



Ondanks alle speculaties, beweringen en boze tongen is er blijkbaar op lokaal niveau veel goeds

gebeurd. De voorzitter van de stichting Perinatale Audit, die het rapport presenteerde, noemde

onder andere de verbeteringen in de samenwerking tussen de beroepsgroepen als oorzaak van de

daling van de sterfte. Wie de discussies tussen de beroepsgroepen volgde, heeft echter ook in

het afgelopen jaar nog vaak kunnen zien dat bijvoorbeeld gynaecologen en verloskundigen

lijnrecht tegenover elkaar stonden. Blijkbaar is dat op lokaal niveau anders en blijkt dat als

beiden elkaar kennen en regelmatig overleg voeren er ook vertrouwen is in elkaars handelen. En

dat de zwangere niet lijdt onder het feit dat er in Nederland een eerste- en tweedelijns

zorgverlening bestaat.
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Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat er goed gaat en gezorgd heeft voor de daling is niet

helemaal duidelijk. Enerzijds wordt de betere samenwerking genoemd, anderzijds betere

behandelprotocollen. Mijns inziens is er ook vooral sprake van verhoogde alertheid bij alle

betrokken zorgverleners, inclusief de zwangeren. Uit onderzoeken naar andere vormen van acute

zorg is bekend dat wanneer een ziektebeeld, bijvoorbeeld een acute hartstilstand, geregeld onder

de aandacht wordt gebracht er ook eerder aan gedacht wordt. Verhoogde alertheid zorgt voor

betere zorg.



wat nog beter kan



Wat kan er nog beter? Uit het onderzoek blijkt dat er in ongeveer tien procent van de gevallen

van babysterfte vrijwel zeker een relatie is met ondermaatse zorg en in nog eens 15 procent

lijkt dat ook zo te zijn, maar is niet duidelijk of dit een verband heeft met het optreden van

de sterfte. Als we alle fouten kunnen vermijden in de toekomst betekent dit dat we maximaal 20

tot 25 procent van de gevallen van babysterfte zouden kunnen voorkomen. Het getal zou dan kunnen

dalen van 2,3 per duizend naar rond de 1,8 per duizend. Niemand is echter volmaakt en fouten

zullen blijven bestaan. Waarschijnlijker is dat het maximaal haalbare rond twee op de duizend

gevallen van babysterfte is. Dat betekent onder andere dat we niet stil moeten zitten, maar ons

maximale best moeten doen. Het betekent echter ook dat we ons moeten realiseren dat we de

grootste daling van de babysterfte waarschijnlijk gehad hebben en dat de – verloskundige –

wereld niet maakbaar is.



Het is evenwel een zegen dat we in onze westerse wereld in zoveel gevallen nieuw leven mogen

verwelkomen zonder het af te hoeven staan. En dat geeft reden voor meer dan ruim zestig woorden,

in ieder geval in ons gebed.Rosanne van Dam is verloskundige/arts 
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