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fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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Voorwoord

Deze twaalfde druk van Praktische verloskunde is
geheel herzien, nu door vier auteurs: twee verloskundigen en twee obstetrici. Behalve Marianne
Prins en Jos van Roosmalen hebben Yvonne Smit
en Sicco Scherjon een bijdrage geleverd. Allen
zijn werkzaam in het onderwijs. Het boek richt
zich, evenals de vorige drukken, vooral op de
eerste lijn: verloskundige en huisarts, en op hen
die in opleiding zijn voor die beroepen. Daarmee
is het ook geschikt voor medisch studenten.
De verloskunde neemt in de medische zorg een
bijzondere plaats in. Zij richt zich, anders dan de
andere vakgebieden, in de eerste plaats op de begeleiding van een fysiologisch proces. Die begeleiding is nodig, primair om de vrouw hulp en
steun te bieden maar ook om tijdig afwijkingen
en ontsporingen van de fysiologie op te sporen en
zo mogelijk te corrigeren. De verleiding kan
daarbij ontstaan – vooral in de kliniek waar ingrijpen gemakkelijk is – de fysiologie te corrigeren om de efficiëntie van het zorgproces te bevorderen. Dat is een belangrijke reden waarom
het aantal ingrepen in de fysiologie van zwangerschap en baring tegenwoordig toeneemt. Aandacht is derhalve nodig voor de begeleiding tijdens de ontsluitingsfase. Wordt de kraamverzorgster voldoende ingeschakeld tijdens de baring en is zij aanwezig bij de geboorte van het
kind? Zijn de frequente verwijzingen naar de

tweede lijn op niet-urgente indicatie wel noodzakelijk?
In Nederland heeft de verloskundig hulpverlener
in de eerste lijn een zelfstandige positie binnen
grenzen die bepaald worden door de eigen deskundigheid. Daarop is altijd kritiek geweest van
obstetrici in het buitenland maar ook in eigen
land; ook nu wordt die kritiek gehoord. De
auteurs van Praktische verloskunde hebben tot dusver altijd het standpunt verdedigd dat er goede
gronden zijn voor die zelfstandigheid van de
eerste lijn, omdat de begeleiding van een fysiologisch proces een eigen deskundigheid vraagt. Dat
neemt natuurlijk het belang van een goede samenwerking niet weg, en een regelmatige kritische beoordeling van die samenwerking door
beide partijen is dan ook essentieel.
Onderwerpen die momenteel in de belangstelling
staan, zoals preconceptionele zorg, prenatale
screening van congenitale afwijkingen bij de foetus en pijnstilling bij de baring krijgen in deze
druk bijzondere aandacht.
Ik wens het boek in handen van de vernieuwde
redactie een goede toekomst.
Amsterdam, zomer 2009
P.E. Treffers

Ten geleide

Praktische verloskunde, waarvan u nu de geheel
herziene twaalfde druk onder ogen hebt, was van
origine bestemd voor huisartsen die hun kennis
van de verloskunde wilden opfrissen. Onder het
auteurschap van Pieter Treffers is deze doelgroep
uitgebreid tot verloskundigen, artsen en degenen
die in opleiding voor deze beroepen zijn.
Sinds de eerste druk in 1973 is er veel veranderd in
de verloskunde en de organisatie van de verloskundige zorg. In de beginjaren zeventig van de
vorige eeuw vond ongeveer twee derde van alle
bevallingen thuis plaats en deze vielen voor ongeveer de helft onder verantwoordelijkheid van
de huisarts. Nu is dat nog het geval bij drie à vier
procent. Het aandeel van de verloskundige in het
totaal van de verloskundige hulp is complementair daaraan toegenomen.
Niet alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden wat betreft het aandeel van de verschillende verloskundige zorgverleners, ook de zorg
zelf verandert continu. Zo is preventieve (preconceptionele) zorg een belangrijk onderdeel van de
verloskundige zorg geworden. Daarom is een
hoofdstuk over dit onderwerp in deze druk op-

genomen. De toenemende vraag naar en de ontwikkelingen in screeningmethoden en prenatale
diagnostiek hebben het noodzakelijk gemaakt de
hoofdstukken over prenatale zorg ingrijpend te
wijzigen. Hierbij hebben counseling, cliëntgericht en vraaggestuurd werken onze speciale aandacht gekregen. De meest recente inzichten in
bijvoorbeeld de adaptatie van de moeder aan de
zwangerschap en het op gang komen van de baring zijn opgenomen in dit boek, maar het is
vooral een boek over beleid en handelingen in de
dagelijkse praktijk: praktische verloskunde.
Voor zover mogelijk hebben wij onze teksten
gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, en aangegeven wanneer dit ontbrak.
Tabellen zijn aangepast en nieuwe figuren zijn
ingevoegd. Gebruikers, met name docenten,
moeten er rekening mee houden dat daardoor
niet alleen de nummering van de hoofdstukken
maar ook die van tabellen en figuren is gewijzigd.
Opmerkingen en suggesties van alle gebruikers
ontvangen wij graag.
Zomer 2009

