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Inleiding

Wel of geen contact met de huisarts (n=15126)

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

34,6% geen

kwaliteit van de verloskundige zorgverlening te verbeteren.

65,4% wel

Onderzoeksvraag

geen contact met
de huisarts

Wat is het zorggebruik (frequentie en inhoud van consulten)
van zwangere en bevallen vrouwen (t/m zes weken

wel contact met de
_
huisarts (>consult)

postpartum) in de huisartsenpraktijk in Nederland?

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 ICPCgecodeerde 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

Aantal contacten met de HA tijdens zwangerschap en postpartum
(vrouwen met tenminste 1 contact)
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N=9891 vrouwen
u= 5,58
SD=4,864
Min.= 1 contacten
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6.000

4.000

7.627

2.000

3.757

634

598

591

549

538

507

504

D06 Andere gelokaliseerde buikpijn

K96 Hemorroïden

R74 Acute infecties bovenste luchtwegen

RD5 Hoesten

D12 Obstipatie

U71 Cystitis/urineweginfectie

A99 Andere gegeneraliseerde/niet
gespecificeerde ziekte(n)

W90 Normale bevalling levendgeborene

718

W94 Mastitis puerperalis

0

W11 Anticonceptie: orale anticonceptie

1.091

W05 Misselijkheid/braken in zwangerschap

1.254

X72 Candidias is urogenitale vrouw

1.683

A97 Geen ziekte

1.961

W78 Zwangerschap: bevestigd

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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