
De zwangerschapsperiode
Door wie ben je tijdens de zwanger-
schap begeleid?
• Verloskundige

•   Huisarts

• Gynaecoloog

• Eerst verloskundige en toen door- 
 verwezen naar gynaecoloog

• Weet ik nog niet

Heb je wel eens een miskraam gehad? 

• Nee

• Ja

Zo ja, vind je dat je hierin goed bent 
begeleid? 

• Ja, zeer goed

• Ja, goed

• Niet goed en niet slecht

• Nee, slecht

• Nee, zeer slecht

  Hoe tevreden zijn we over 
              de verloskundige hulp    in Nederland?

KINDEREN-julileum-enquête

In oktober bestaat KINDEREN dertig jaar! In die dertig 

jaar is er heel wat veranderd op het gebied van 

zwangerschap, bevallen en opvoeding. En daarmee 

óók op het gebied van de verloskundige hulp. 

KINDEREN is nieuwsgierig naar jouw ervaring. 

Hoe tevreden ben jij over de begeleiding tijdens je 

zwangerschap en bevalling? En wat is jouw mening 

over de thuisbevalling en prenataal onderzoek? 

Doe mee aan onze enquete! 

Deel 1

De enquête is opgedeeld in drieën: 
De zwangerschapsfase, de bevalling en 
de nazorg. Wij vragen je bij de beant-
woording van de vragen uit te gaan van 
jouw laatste zwangerschap en bevalling. 
Als je nu zwanger bent van je eerste 
kind, vul je gewoon alleen het eerste 
deel in over zwangerschap.
Het invullen van de vragenlijst duurt 
circa 7 minuten.

Je kunt deze vragenlijst ook online 
invullen. Surf naar WWW.TERAKNOW-
LEDGE.NL en kies dan voor ‘KINDEREN 
ONDERZOEK’. Ook via www.kinderennet.
nl kun je naar de enquête doorklikken.

Onder alle inzenders verloten we 40 
KINDEREN-boeken. Doe mee en maak zo 
kans op het boek ‘Het eerste jaar met je 
kind’ t.w.v. € 22,95 óf ‘Slapen, eten, 
luisteren’ t.w.v. € 19,95!
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Is je zwangerschap over het algemeen 
(tot nu toe) voorspoedig verlopen?
•  Ja, eigenlijk geen enkel noemens–

waardig probleem.

•  Ja, maar er waren wel de gebruikelijke  
zwangerschapsproblemen (zoals 
misselijkheid, pijn in de maag, 
bekkeninstabiliteit, pijn aan onderrug,  
urineverlies, etc.).

•  Ja, maar ik had erg veel last van één of  
meer van de zogenaamde zwanger-
schapsprobleempjes.

•  Nee, niet voorspoedig want er was 
sprake van een complicatie, zoals 
diabetes of een hoge bloeddruk.

Rook je of heb je gerookt tijdens je 
zwangerschap?
• Nee

• Ja, ongeveer      sigaretten per dag

Hoeveel echo’s heb je tijdens je 
zwangerschap gekregen?
      

In welke zwangerschapsweken was dit?
      

In Nederland krijg je sinds januari 
standaard twee echo’s vergoed. 
Vind je dat voldoende?
Ja, want      
     
     
     
Nee, want     
     
     
     

Heb je nog verder prenataal onderzoek 
laten verrichten?
• Nee

• Ja

Zo ja, welk(e) onderzoek(en)?
• Tripletest 

• Nekplooimeting

• Uitgebreide echo

• Vruchtwaterpunctie

• Vlokkentest

• Iets anders, namelijk    
      

De bevalling
Waar ben je bevallen?
• Thuis

• De bevalling is thuis begonnen, maar  
 door complicaties in het ziekenhuis  
 geëindigd. 

• Poliklinisch in het ziekenhuis

• In het ziekenhuis, ik had een  
 medische indicatie, n.l.   
      
 
En waar wilde je het liefst bevallen? 

• Thuis

• In het ziekenhuis
 Omdat:     
      
      

Zag je erg tegen de bevalling op? 
(Kruis een hokje aan)
Ja heel erg  Nee helemaal niet

Hoe kijk je achteraf op de bevalling 
terug? Deze was (Kruis steeds één hokje 
aan)
Draaglijk  Ondraaglijk
Viel mee  Viel tegen
Niet erg pijnlijk  Heel pijnlijk

In de meeste andere landen vinden 
vrijwel alle bevallingen plaats in het 
ziekenhuis. In Nederland mag een 
vrouw zelf kiezen of ze thuis of in het 
ziekenhuis wil bevallen. Wat is hierover 
jouw mening? 
     
     
     

Als je zonder medische indicatie in het 
ziekenhuis wilt bevallen, moet je een 
eigen bijdrage betalen. Vind je dat 
terecht?
• Ja, want     
      

• Nee, want     
      

Waren er complicaties tijdens de 
bevalling?
• Nee

• Ja, namelijk    
      
      
      

Lag jouw baby tijdens de bevalling in 
een stuit? 

• Nee

• Ja

Indien je voor de Tripletest of 
nekplooimeting hebt gekozen, was dit 
op eigen verzoek?
• Ja

• Nee, deze test werd me aangeboden  
 door      
      

Kwam je door je leeftijd of door een 
andere verhoogde kans op een kind 
met een erfelijke of aangeboren 
afwijking in aanmerking voor prenatale 
diagnostiek? 

• Ja

• Nee

Welke uitspraak komt het dichtst bij 
jouw mening?
• Ik vind dat prenatale diagnostiek aan  
 iedere zwangere vrouw moet worden  
 aangeboden.

• Ik vind dat prenatale diagnostiek  
 alleen moet worden aangeboden aan  
 vrouwen boven de 36 jaar en aan  
 vrouwen die een verhoogde kans  
 hebben op een kind met een erfelijke  
 of aangeboren afwijking.

• Ik heb een andere mening over   
 prenatale diagnostiek, namelijk   
      
      

Welk rapportcijfer (1 – 10) geef jij de 
Nederlandse verloskundige hulp voor 
de begeleiding tijdens jouw zwanger-
schap?
     

Indien het een onvoldoende is, kun je 
dan aangeven waarom?
     
     
     

Is dit jouw allereerste zwangerschap?
(Indien dit je eerste zwangerschap is 
ga dan gelijk naar het laatste onderdeel 
“Persoonlijke gegevens”. In alle andere 
gevallen ga je gewoon verder met het 
volgende onderdeel van de enquête: 
De bevalling.)
• Ja 

• Nee

  Hoe tevreden zijn we over 
              de verloskundige hulp    in Nederland?

DOE MEE 
       en maak kans op  

   een KINDEREN-boek!
Deel 2
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De nazorg
Heb je kraamzorg thuis gekregen?
• Ja,    uur per dag.

• Nee, ik lag   dagen in het  
 ziekenhuis

• Nee, ik lag in een kraamhotel

• Anders, namelijk    
      
      

Ben je tevreden over de kraamzorg en 
het aantal uren per dag?
• Ja, zeer tevreden

• Ja, tevreden,

• Niet tevreden, niet ontevreden

• Ontevreden

• Zeer ontevreden

Vond je dat de vergoeding voor 
kraamhulp die je van je ziektekosten-
verzekering kreeg voldoende was?
• Ja

• Nee, want     
      
      

Heb je langer dan een week 
borstvoeding gegeven?
• Ja

• Nee, wilde ik niet

• Nee, lukte niet 

• Anders     
      

Indien ja, door wie ben je daarin 
begeleid? 

• Door de kraamverzorgende

• Door de verpleegkundige in het   
 ziekenhuis

• Door een lactatiekundige

• Door niemand

• Anders, namelijk    
      
      

Hoe lang heb je uiteindelijk borst-
voeding gegeven?
   weken

Waarom ben je toen met de borstvoe-
ding gestopt?
• Ik kon het niet combineren met mijn  
 werk

• Mijn baby groeide niet goed genoeg

• Mijn baby wilde niet uit de borst  
 drinken

• Ik had er geen zin meer in

• Ik wilde mijn oude lijf weer terug

• Anders     

mee, zoals een verhoogde kans op een  
kunstverlossing.

• Ja, iedere vrouw moet kunnen kiezen  
 of ze wel of niet wil bevallen met  
 behulp van een ruggenprik.

• Ja, een ruggenprik moet standaard aan  
 iedere zwangere vrouw worden   
 aangeboden. 

Licht je antwoord toe: 
     
     
     
     
     
     
     

Het babysterftecijfer rond de geboorte 
neemt in Nederland een middenposi-
tie in van alle Europese landen. Wat is 
volgens jou de belangrijkste oorzaak? 
Je mag één antwoord geven.
• De relatief hoge leeftijd waarop   
 Nederlandse vrouwen voor het eerst  
 moeder worden

• Gebrekkige voorlichting aan 
 allochtone vrouwen

• Roken tijdens de zwangerschap

• Het feit dat er in Nederland minder  
 vaak gescreend wordt naar aangebo- 
 ren afwijkingen tijdens de zwanger- 
 schap dan in andere landen

• Thuisbevallingen

• Weet niet

Kun je jouw antwoord toelichten?
     
     
     
     
     
     
     

Welk rapportcijfer (1 – 10) geef jij de 
Nederlandse verloskundige hulp voor 
de begeleiding tijdens de bevalling van 
jouw kind?
     

Indien het een onvoldoende is, kan je 
dan aangeven waarom?
     
     
     
     
     
     
     

Indien ja, hoe ben je bevallen?
• Natuurlijke bevalling, op eigen verzoek

• Natuurlijke bevalling op aanraden van  
 de gynaecoloog

• Keizersnee, op eigen verzoek

• Keizersnee op aanraden van de   
 gynaecoloog

Is je bevalling ingeleid?
• Ja 

• Nee

Zo ja, op welke manier?
• Gel

• Weeënopwekkend infuus

• Beide

Was er tijdens je bevalling sprake van 
een kunstverlossing?
• Nee

• Ja, er is gebruik gemaakt van een  
 vacuümpomp

• Ja, er is gebruik gemaakt van een tang

• Ja, er is gebruik gemaakt van een  
 keizersnee

Heb je tijdens je bevalling pijn-
bestrijding gekregen?
• Nee

• Ja

Indien ja, op welke wijze?
• Alternatieve pijnbestrijding zoals  
 hypnose, acupunctuur of Tens

• Pethedine

• Ruggenprik

• Anders, namelijk    
      

Heb je tijdens je zwangerschap om pijn-

bestrijding gevraagd?

• Ja

• Nee

Zou je bij een volgende bevalling om 
pijnbestrijding vragen?
• Ja, want     
      

• Nee, want     
      

Een ruggenprik kan alléén in het 
ziekenhuis worden gegeven en alléén 
door een arts (anesthesist). In Neder-
land is een ruggenprik bij de bevalling 
daarom niet altijd mogelijk, omdat niet 
ieder ziekenhuis 24 uur per dag over 
een anesthesist beschikt. Vind je dat 
iedere vrouw tijdens haar bevalling een 
ruggenprik zou moeten kunnen krij-
gen?
•  Nee, een ruggenprik is niet altijd nodig 

en brengt onnodige risico’s met zich 

Deel 3
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Tot slot vragen wij nog een paar  
persoonlijke gegevens. Alle antwoorden 
worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
Deze enquete is tot stand gekomen in 
samenwerking met het onderzoeks-
bureau Teraknowledge. TeraKnowledge 
werkt volgens de ESOMAR richtlijnen 
voor marktonderzoek en verschaft de 
redactie van KINDEREN geen inzage in 
de persoonsgebonden gegevens van de 
respondenten.

Leeftijd   jaar

Opleiding
• Basisonderwijs

• Mavo

• Havo/VWO

• Voorbereidend beroepsonderwijs

• Middelaar beroepsonderwijs

• Hoger beroepsonderwijs

• Wetenschappelijk onderwijs

Wat voor een relatie heb je?
• getrouwd

• samenwonend

• lat-relatie

• geen vaste relatie

Indien je een relatie hebt:
Hoe lang heb je deze relatie?
   jaar

Heb je een geloof/levensovertuiging?
• nee 

• ja, namelijk:

• Nederlands Hervormd

• Gereformeerd

• Rooms-katholiek

• Islamitisch

• Joods

• Hindoe

• Humanistisch

• Boeddhistisch

• Anders namelijk:    
      
      

Grootte van de gemeente waar je woont
• 250.000 en meer inwoners

• 100.000 – < 250.000 inwoners

• 50.000 – < 100.000 inwoners

Ben je na de bevalling (weer) buitens-
huis gaan werken?
• Nee

• Ja,     uur per week

Indien je na je bevalling ging werken: 
Als je borstvoeding gaf, kon je dit dan 
goed combineren met je werk?
• Ja

• Nee, want     
      
      
      

Indien je na je bevalling ging werken, 
hoeveel weken heb je voor en na de 
bevalling zwangerschapsverlof opgeno-
men?
   weken 

Heb je daar nog vakantie en/of ouder-
schapsverlof (alleen vermelden als het 
om een fulltime, aaneengesloten 
periode gaat) aan toegevoegd?
   weken

In totaal had je dus   weken vrij, 
waarvan   voor de bevalling en 
  weken na de bevalling.

Was deze periode wat jou betreft 
voldoende?
• Ja

• Nee, ik voelde me nog niet echt fit,  
 maar ben toch weer gaan werken.

• Nee, ik heb me daarna nog een week  
 ziek moeten melden. 

• Nee, ik heb me daarna nog twee  
 weken ziek moeten melden. 

• Nee, ik heb me daarna nog drie weken  
 (of meer) ziek moeten melden. 

Welk rapportcijfer (1 – 10) geef jij de 
Nederlandse verloskundige hulp voor 
de begeleiding tijdens de nazorg?
      

Indien het een onvoldoende is, 
kan je dan aangeven waarom?
      
      
      
      
      
      
      

Wil je nog graag iets kwijt naar 
aanleiding van dit onderwerp? 
Stuur dan je opmerkingen op een apart 
blad papier mee met deze enquête.

• 20.000 

• 50.000 inwoners

• Minder dan 20.000 inwoners

Woon je in een stad of dorp?

• Stad 

• Dorp

Hoeveel kinderen heb je?
   kinderen

Ben je momenteel zwanger?
• Ja

• Nee

Indien je kinderen hebt:
Wat is de leeftijd van je jongste kind?
   jaar

Wat is het netto gezinsinkomen per 
maand (in euro)
• 910 Euro of minder

• 911 – 1.360 Euro

• 1.361 – 1.815 Euro

• 1.816 – 2.269 Euro

• 2.270 – 2.723 Euro

• 2.724 – 3.176 Euro

• 3.177 Euro of meer

Vul tot slot je naam en adres in als je 
kans wilt maken een van de KINDEREN     
informatieboeken!

Naam      
      
      
Adres (inclusief postcode)   
      
      
      
Telefoonnummer    
      

Tot slot

We houden je op de hoogte!
Ben je benieuwd naar de resultaten van 
deze enquête? Je vindt ze in het oktober-
nummer van KINDEREN, het nummer 
waarin we ons dertigjarig jubileum vieren.

Hartelijk bedankt 
voor je medewerking!
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