
Inleiding 
Verloskundige zorg wordt in Nederland voornamelijk 
verleend door verloskundigen en gynaecologen. Naast deze 
zorgverleners consulteren zwangeren en kraamvrouwen 
tijdens deze periode ook hun huisarts. De frequentie en inhoud 
van deze consulten is onbekend. Het inzichtelijk maken van 
het zorggebruik van zwangere vrouwen levert kennis en 
daarmee aanknopingspunten voor scholing van huisartsen 
en huisartsen in opleiding. Daarnaast geeft het inzicht in de 
zorgbehoeften van zwangere vrouwen die nodig is om de 
kwaliteit van de verloskundige zorgverlening te verbeteren.

Onderzoeksvraag 
Wat is het zorggebruik (frequentie en inhoud van consulten) 
van zwangere en bevallen vrouwen (t/m zes weken 
postpartum) in de huisartsenpraktijk in Nederland?

Methode
Retrospectief cohortonderzoek. Op basis van landelijk 
representatieve gegevens uit de database van LINH 
(Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg) waarin 
gegevens uit de Huisarts Informatie Systemen van 
80 huisartsenpraktijken zijn opgenomen, wordt de 
frequentie en inhoud van de consulten beschreven. 
De inhoud wordt bepaald aan de hand van ICPC-
gecodeerde diagnosen, aantallen contacten/verrichtingen, 
geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. 

Resultaten
Ruim 65% van de zwangeren en pasbevallen vrouwen 
meldt zich gedurende deze periode tenminste een keer bij 
de huisarts. In deze groep vrouwen vinden er gemiddeld 
bijna 6 contacten (gem.5,6 ,SD 4,9) plaats. De diagnoses, 
conclusies en/of probleemstellingen die het meest 
worden gesteld naar aanleiding van dit contact is een 
bevestiging van de zwangerschap (W78). Gevolgd door 
“normale bevalling” (W90), “andere gegeneraliseerde/niet 
gespecificeerde ziekte”, cystitis (U71) en “geen ziekte” (A97).

Conclusie
Ruim 65% van de zwangeren meldt zich tenminste eenmaal 
bij de huisarts met allerlei klachten. Gemiddeld komen zij 
bijna 6 keer in deze periode bij de huisarts. Klachten kunnen 
zich in de zwangerschap anders presenteren en daarom is 
het van belang dat huisartsen goed op de hoogte zijn van de 
fysiologie en pathologie van de verloskunde.
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