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 ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 - OPINIES

Persen. Knippen.
Pomp erin. Baby
eruit. Klaar
In een wereld waarin controle, efficiëntie
en snelheid hoogtij vieren, is er weinig
plaats voor iets onvoorspelbaars als een ge-
boorte, schrijft Sofie Peeters.

http://www.standaard.be/
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SOFIE
PEETERS

Wie? Journaliste
en regisseur.
Wat? Een kraam!-
kliniek mag geen
medische fabriek
zijn waar vrouwen
aan de lopende
band bevallen.

In navolging van het gevleugelde ge-
zegde ‘zwanger zijn, is geen ziekte’ zou
er een tweede spreuk moeten bestaan:
‘Een bevalling is geen operatie’. Te vaak
wordt een bevalling gezien als een me-
dische procedure in plaats van een na-
tuurlijk proces. Tijdens de onderzoeks-
fase voor mijn documentaire The road
to motherhood stuurde ik een oproep
om !bevallingsverhalen de wereld in. De
respons was enorm. Veel vrouwen heb-
ben hun bevalling ondergaan alsof ze er
het lijdend voorwerp van waren. De
zorgverleners namen het proces van
hen over. Zonder medisch aantoonbare
reden. Gewoon: ‘Het moest vooruit
gaan.’ Hun vliezen werden gebroken.
Hun weeën werden kunstmatig opge-

voerd. Hun lichaam kon niet meer volgen. Hun hoofd ook niet:
zorgverleners kwamen binnen en buiten. Wissel van shift. Vier
verschillende, onbekende handen deden inwendig onderzoek
tussen hun benen. Of de stagiair ook nog even mag voelen? ‘Hij
moet het ook leren, mevrouw.’ Dan persen. Knippen. Pomp
erin. Baby eruit. Klaar.

‘Machinaal’, ‘geforceerd’, ‘vernederend’. Zo beschrijven ze
hun ervaringen. Dat is doodjammer. De geboorte van je kind
kan een van meest intense, wonderlijke momenten van je leven
zijn. Persoonlijke, kwalitatieve zorgverlening waarin menselijk-
heid, communicatie en vertrouwen centraal staan, kan daartoe
bijdragen. Maar die zorg staat onder druk.

‘Veel zorgverleners proberen de bevalling te manipuleren, zodat die in een
tijdschema past.’ © bh
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Als je een kind op de
wereld hebt gezet, zou
je je de ‘queen of the
world’ moeten voelen,
geen stuk vlees waarin
geknipt en genaaid
werd

Pijnlijke aangelegenheid
De Belgische geneeskunde behoort tot de wereldtop. En de

moeder- en kindersterfte in ons land liggen erg laag. Schitte-
rend. Maar hoewel de cijfers goed zijn, evolueren !onze zieken-
huizen stilaan naar !medische fabrieken. Patiënten worden
haast aan de lopende band behandeld. Dat wreekt zich aan de
kant van de zorgverleners, zoals u onlangs in deze krant kon le-
zen (DS 9 september) (http://www.standaard.be/cnt/dm-
f20170907_03058747). Maar ook aan de kant van de !patiënt
brengt dit schade toe. Ziekenhuizen staan onder tijdsdruk, en
het lijkt erop dat dit in de toekomst nog zal toenemen.

Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid Maggie De Block (Open VLD)
knipt er namelijk op los. Kleine kraam-
klinieken, waar ‘slechts’ 500 à 600
vrouwen bevallen per jaar, wil ze tegen
2025 sluiten. Die ziekenhuizen zijn niet
productief genoeg. Vandaag zijn er
3.100 erkende kraambedden. In 2025

zouden er maar 2.100 overblijven. Een derde minder dus. Be-
vallingen zullen in de toekomst dus nog sneller en efficiënter
moeten verlopen. In grote materniteiten. Met minder bedden.
Als je je materniteit rendabel wilt houden, moet je erop toezien
dat zo veel mogelijk vrouwen bevallen in zo weinig mogelijk
tijd.

Die industriële logica staat haaks op verloskunde. Want een
bevalling is onvoorspelbaar. De ene dag bevallen er spontaan
tien vrouwen. De andere dag slechts twee. De ene bevalling
duurt 48 uur, de andere slechts vier uur. Het gevolg? In een po-
ging verloskunde in een planbaar tijdschema te duwen, probe-
ren veel zorgverleners het bevallingsproces te manipuleren. Dat
leidt tot over!medicalisering. In België worden steeds minder
bevallingen ingeleid. Toch wordt nog steeds 24 procent van de
bevallingen ingepland en kunstmatig opgewekt. Dat kan gebeu-

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170907_03058747
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ren om medische redenen, bijvoorbeeld wanneer de vliezen ge-
broken zijn maar de weeën niet op gang komen. Maar ook ge-
woon, omdat het beter past in de planning. ‘Maandag om 9 uur,
mevrouw?’ Maar zo’n inleiding kan een pijnlijke aangelegen-
heid zijn en verhoogt het risico op een keizer!snede, een vagina-
le knip en nabloedingen bij een instrumentele verlossing.

Niet onverwacht ligt ook het aantal keizersnedes erg hoog in
ons land. We schommelen rond de 20 procent, terwijl de We-
reldgezondheidsorganisatie een maximaal percentage van 10
tot 15 procent gerechtvaardigd acht.

Ook wordt er nog te vaak en routineus geknipt. Een vaginale
knip in de eindfase van de bevalling leidt ertoe dat het kind
sneller geboren wordt. Heel nuttig wanneer het in nood is.
Maar onmenselijk om deze ingreep ‘standaard’ uit te voeren,
zodat het allemaal wat sneller vooruit gaat. Je zet namelijk je
schaar in de meest intieme zone van een vrouwenlijf. In ons
land wordt nog 48 procent van de vrouwen geknipt. In Neder-
land is dat 30 procent, in Engeland 20 en in Denemarken 5.
Het is meer een kwestie van gewoonte en cultuur dan van
noodzakelijkheid.

Duiventil
Niemand zal de zorgverleners met de vinger wijzen wanneer

ze het leven van een baby redden met een spoedkeizersnede. Of
de pijn van een vermoeide, aanstaande moeder verminderen
met een epidurale verdoving. Het probleem zit hem in de over!-
medicalisering. In ingrijpen zonder noodzaak of vraag, in naam
van de snelheid, met alle fysieke en emotionele schade van
dien. Het probleem zit hem in het gebrek aan respect voor het
bevallingsproces: de nood aan rust, respect en intimiteit. Als je
een kind op de wereld hebt gezet, zou je je de queen of the
world moeten voelen. Geen stuk vlees waaraan geduwd en ge-
trokken, waarin geknipt en genaaid werd. Geen nummertje dat
snel afgewerkt moest worden.
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Wil dit nu zeggen dat hoogzwangere vrouwen luid gillend het
bos in moeten vluchten, wanneer hun water breekt? Dat ze zie-
kenhuizen met hun knipgrage, opgefokte zorgverleners beter
mijden? Nee. Het kan ook anders. Wanneer kwalitatieve, men-
selijke zorg mag primeren op de cijfers. Sommige ziekenhuizen
(en dat kunnen grote of kleine zijn) werken met een goede een-
op-eenbegeleidingen: één vroedvrouw ontfermt zich over één
bevallende vrouw. Op die manier bouw je een vertrouwensband
op en behoud je de noodzake!lijke intimiteit tijdens de beval-
ling. Je kamer is geen duiventil waarin allerlei onbekende zorg-
verleners binnen en buiten lopen en en passant enkele vingers
tussen je benen steken.

Continue, persoonlijke begeleiding is de belangrijkste, bewe-
zen factor in een positieve bevallingservaring. Aanstaande moe-
ders hebben minder angst en minder pijn, de bevallingen zijn
over het algemeen korter en kennen minder medische interven-
ties, en achteraf kijken de kersverse moeders er tevredener op
terug. Zorgverleners geven verder zelf aan dat wederzijdse com-
municatie en vertrouwen cruciaal zijn om een bevalling vlot te
laten verlopen. Dat patiëntes op voorhand duidelijk geïnfor-
meerd worden en bespreken hoe ze hun bevalling zouden wil-
len doen. Zodat ze op het moment zelf kunnen loslaten en ver-
trouwen hebben in hun eigen lichaam en de professionaliteit
van hun begeleiding.

Intimiteit, respect en communicatie lijken vanzelfsprekend-
heden tijdens de geboorte van een kind. Maar dat zijn ze niet.
Het zijn zaken die extra tijd en geld kosten. Laten we niet be-
sparen op menselijkheid.

‘The road to motherhood’ wordt uitgezonden op zondag 29 oktober om 22 uur op
‘4x7’ (CANVAS). De documentaire is daarna ook te zien op
www.standaard.be/video.

LEES MEER
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