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Introductie 

De opkomst van prenatale diagnostische technologie heeft er toe geleid dat een steeds 

breder spectrum van ernstig aangeboren of congenitale afwijkingen in een vroeger stadium 

van de zwangerschap kan worden gediagnosticeerd. Hierdoor is het mogelijk geworden op 

een eerder tijdstip met de juiste behandeling te starten en/of ernstig gecompliceerde 

zwangerschappen vroegtijdig te onderbreken. Een keerzijde van de opkomende prenatale 

diagnostiek is dat “vroege” diagnosestelling bij ouders in veel gevallen gevoelens van angst, 

verdriet en onzekerheid veroorzaakt (Crombleholme et al. 1996). Hierdoor ontstaan mogelijk 

ongewenste invloeden op de verdere beleving en wellicht ook het verdere verloop van de 

zwangerschap. 

  

Hernia diafragmatica, omfalokèle en gastroschisis zijn te beschouwen als drie grote defecten 

van de abdominale wand en worden omschreven als ernstige congenitale afwijkingen 

(Brande et al. 2003). Voor deze afwijkingen is in vrijwel alle gevallen ingrijpen door een 

algemeen kinderchirurg noodzakelijk. De afwijkingen worden in 50-80% van de gevallen 

prenataal gediagnosticeerd en hebben een uiteenlopende incidentie van respectievelijk 1 op 

de 2000 tot 4000 levendgeborenen (Puckett 2004), 1 op de 3000 tot 10000 levendgeborenen 

(McNair et al. 2006) en 1 à 2 op de 10000 levendgeborenen (King & Fraser Askin 2003).  

 

Gezien de ernst van de afwijkingen, de incidentie en de toenemende mogelijkheden tot 

prenatale diagnostiek is het van belang ouders zo vroeg mogelijk voor te bereiden op de 

geboorte van hun kind (Crombleholme et al. 1996). Praktijkervaringen binnen een 

academisch ziekenhuis in het oosten van Nederland tonen echter aan dat de geboden 

prenatale begeleiding niet in alle gevallen tot tevredenheid leidt. Zowel ouders als 

hulpverleners verwoorden dat er te weinig continuïteit van zorg bestaat. Het is dan ook van 

belang de prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige 

congenitale afwijking volgens een evidence-based richtlijn te structureren. Een dergelijke 

richtlijn dient aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de 

dagelijkse praktijkvoering te bevatten en te berusten op resultaten uit wetenschappelijk 

onderzoek (Offringa et al. 2003). Uit een systematische bestudering van de internationale 

onderzoeksliteratuur komt naar voren dat een dergelijke richtlijn nog niet zou bestaan. 

Ontwikkeling hiervan levert dan ook een relevante bijdrage aan de Nederlandse zorgpraktijk.    

 

Achtergrond 

Om inzicht te verkrijgen in de elementen waaruit een richtlijn voor prenatale begeleiding zou 

moeten bestaan werd voorafgaand aan dit onderzoek op systematische wijze onderzoek 

gedaan binnen de internationale onderzoeksliteratuur. Hierbij hebben prenatale wensen en 



Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC-Utrecht  Naam student: Gijs de Lauw  
Blok 6: Uitvoering Afstudeerproject  Studentnummer:3104370 

   

 

Titel: Consensus over prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige congenitale afwijking 
Datum: 10 juli 2009 

 

3 

behoeften van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige congenitale afwijking 

als uitgangspunt gediend. Ouders bleken in eerste instantie behoefte te ervaren aan 

informatie omtrent de afwijking en de behandelmethoden (Detraux et al. 1998, Maijala et al. 

2003, Alkazaleh et al. 2004, Chaplin et al. 2005, Hedrick 2005, Aite et al. 2006a, Lalor et al. 

2007). In een later stadium bleek informatie over de oorzaak, complicaties en kwaliteit van 

leven eveneens van belang (Detraux et al. 1998, Hedrick 2005, Aite et al. 2006b). Daarnaast 

vonden ouders het van belang informatie spoedig, volledig, eerlijk en in begrijpelijke taal te 

ontvangen (Maijala et al. 2003, Alkazaleh et al. 2004, Chaplin et al. 2005, Lalor et al. 2007) 

en afhankelijk van de emotionele toestand van ouders over meerdere consulten te 

verspreiden (Chaplin et al. 2005). Eveneens kwam uit de literatuur naar voren dat ouders 

naast mondelinge informatie belang hechten aan het gebruik van schriftelijk 

voorlichtingsmateriaal (Maijala et al. 2003, Alkazaleh et al. 2004, Lalor et al. 2007), 

ondersteuning door een vertrouwd persoon (Alkazaleh et al. 2004, Chaplin et al. 2005) en 

continuïteit van klinisch specialist (Detraux et al. 1998, Maijala et al. 2003, Lalor et al. 2007).  

 

Probleem- , doel en vraagstelling 

De probleemstelling binnen dit onderzoek luidde: De huidige begeleiding van ouders wiens 

kind zal worden geboren met een hernia diafragmatica, omfalokèle of gastroschisis dreigt als 

gevolg van een gebrek aan continuïteit van zorg tekort te schieten. Mede gezien de ernst 

van de afwijkingen, de incidentie en de toenemende mogelijkheden tot prenatale diagnostiek 

is het van belang de prenatale begeleiding systematische vorm te geven zodat ouders zo 

vroeg en optimaal mogelijk kunnen worden voorbereid op de geboorte van hun kind. 

 

De doelstelling van het onderzoek was een richtlijn te ontwikkelen voor de prenatale 

begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een hernia diafragmatica, 

omfalokèle of gastroschisis. Uitgangspunt hierbij was continuïteit van zorg te vergroten en 

het bestaande informatietekort bij ouders te beperken zodat in de toekomst tijdens de 

prenatale periode minder angst, verdriet en onzekerheid wordt ervaren.  

 

Om tot dit doel te komen werd binnen deze studie antwoord gezocht op de volgende 

onderzoeksvraag: Uit welke componenten dient een systematisch multidisciplinaire richtlijn, 

gericht op de prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een 

hernia diafragmatica, omfalokèle of gastroschisis te bestaan? Deze hoofdvraag werd 

uitgesplitst in een drietal deelvragen: (1) Welke doelen worden met de richtlijn beoogd te 

behalen? (2) Welke interventies dienen hiertoe te worden uitgevoerd? (3) Wie is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze interventies? 
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Methode 

De Delphi-methode 

Als onderzoeksmethode werd gebruik gemaakt van een variant op het klassieke Delphi-

design. Het klassieke Delphi-design is bruikbaar in situaties waarin weinig informatie omtrent 

een bepaald onderzoeksprobleem beschikbaar is. Daarnaast is het design uitermate 

geschikt om betrokkenheid bij het onderwerp van studie te genereren en tot nieuwe inzichten 

te komen (McKenna 1994, Hasson et al. 2000). Binnen het Delphi-design zijn zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekscomponenten terug te vinden.  

De methodiek kenmerkt zich door herhaalde bevraging van deskundigen (experts) op het 

gebied van het te onderzoeken onderwerp. De procedure start met een aantal stellingen 

waarop gereageerd kan worden. Dit levert mogelijk discussie en/of nieuwe stellingen op, die 

in een volgende ronde (nogmaals) aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd. Deze 

stappen worden vervolgens herhaald totdat een vooraf bepaalde mate van consensus wordt 

bereikt (Polit & Beck 2004, Keeney et al. 2006).  

Binnen dit onderzoek werden experts in een tweetal Delphi-procedures (elk bestaand uit 3 

ronden) gevraagd naar hun mening ten aanzien van doelstellingen, interventies en 

verantwoordelijkheden omtrent de richtlijn voor prenatale begeleiding van ouders. De variatie 

op het klassieke Delphi-design bestond in dit onderzoek uit het feit dat stellingen maximaal 

tweemaal aan de experts werden voorgelegd. Stellingen werden pas binnen de 

conceptrichtlijn opgenomen indien de vooraf bepaalde mate van consensus werd bereikt. In 

tegenstelling tot het klassieke Delphi-design werd binnen dit onderzoek dus niet doorgegaan 

totdat op alle stellingen de vooraf bepaalde mate van consensus werd bereikt. De reden 

hiervoor was de dreigende overbelasting/overbevraging van experts (het onderzoek besloeg 

in totaal immers 6 ronden).  

 

Steekproef en ethische aspecten 

De grootte van de steekproef voor een Delphi-onderzoek wordt volgens Green et al. (1999) 

en Keeney et al. (2001) voor een belangrijk deel bepaald aan de hand van het doel van het 

onderzoek en het tijdsbestek waarbinnen het onderzoek dient te worden uitgevoerd. Op 

basis van het sterk afgebakende doel, het korte tijdsbestek waarin het onderzoek diende te 

worden uitgevoerd en de slechts parttime beschikbare onderzoeker werd vooraf bepaald dat 

een relatief kleine steekproef van 15-20 experts minimaal haalbaar zou moeten zijn om 

valide en betrouwbare resultaten te mogen verwachten.  

Aan de hand van een door Hasson et al. (2000) omschreven methodiek werd een 

doelgerichte steekproef getrokken. Sleutelfiguren vanuit de onderzoekssetting, in dit geval de 

medisch en verpleegkundig werkplekmanagers van de afdeling Neonatale Intensive Care 

Unit (NICU) en de Verpleegafdeling Kinderchirurgie van een academisch ziekenhuis in het 



Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC-Utrecht  Naam student: Gijs de Lauw  
Blok 6: Uitvoering Afstudeerproject  Studentnummer:3104370 

   

 

Titel: Consensus over prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige congenitale afwijking 
Datum: 10 juli 2009 

 

5 

oosten van Nederland, werden hiertoe in een persoonlijk gesprek gevraagd naar mogelijke 

experts op het gebied van prenatale begeleiding van ouders en/of de geselecteerde 

congenitale aandoeningen. De inclusiecriteria die daarbij werden gehanteerd waren: (1) 

Experts zijn werkzaam binnen de onderzoeksetting (2) Experts zijn werkzaam als 

kinderchirurg, neonatoloog, kinderarts, nurse practitioner, physician assistent, 

maatschappelijk werker, neonatologie verpleegkundige en kinderchirurgisch verpleegkundige 

(3) Experts hebben minimaal één jaar werkervaring. In totaal werden 25 potentiële experts 

geselecteerd en in een persoonlijk gesprek benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Zij ontvingen schriftelijke informatie over de achtergronden, doelstellingen, methodiek en 

tijdsplanning van het onderzoek en kregen twee weken de tijd om hun deelname via email te 

bevestigen. 

Het onderzoek werd niet direct uitgevoerd bij patiënten en was om die reden dan ook niet 

WMO-plichtig. Wel diende er in verband met het gebruik van experts rekening te worden 

gehouden met de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die met de 

verschillende vragenlijsten werden verkregen werden geanonimiseerd en enkel en alleen 

verwerkt op het niveau van de gehele groep. De antwoorden zijn zodoende dan ook niet 

herleidbaar tot individuen. Voor het onderzoek werd formeel toestemming verkregen van de 

medisch en verpleegkundig werkplekmanagers van de setting waarbinnen het onderzoek 

werd uitgevoerd.    

 

Dataverzameling en analyse 

Het Delphi-onderzoek vond plaats in de periode januari t/m april 2009. Op basis van de 

deelonderzoeksvragen werden in deze periode twee volledige Delphi-procedures doorlopen. 

Het doel van de eerste Delphi-procedure was inzicht te verkrijgen in de verschillende 

doelstellingen van de richtlijn. Hiertoe kregen experts in drie ronden een aantal 

voorgestructureerde stellingen voorgelegd. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze 

stellingen vormden in de internationale onderzoeksliteratuur gevonden wensen en behoeften 

van ouders (Detraux et al. 1998, Maijala et al. 2003, Alkazaleh et al. 2004, Chaplin et al. 

2005, Hedrick 2005, Aite et al. 2006a, Aite et al. 2006b, Lalor et al. 2007). De uiteindelijk 

gevormde stellingen werden op basis van overeenkomstige kenmerken onderverdeeld in vijf 

categorieën: Informatievoorziening: inhoudelijk, Informatievoorziening: vorm, Continuïteit van 

zorg, Ondersteuning en Zorg op maat.    

Het doel van de tweede Delphi-procedure was tweeledig. In de eerste plaats werd gestreefd 

naar consensus t.a.v. geschikte interventies om aan de overeengekomen doelstellingen te 

kunnen voldoen. In de tweede plaats werd gestreefd naar consensus t.a.v. 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de interventies. Om deze doelen te kunnen 

behalen kregen experts (eveneens) in drie ronden een aantal voorgestructureerde stellingen 
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voorgelegd. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze stellingen vormden in de 

internationale onderzoeksliteratuur geformuleerde interventies en omschreven etiologie, 

pathofysiologie, oorzaken, klinische verschijnselen, diagnostiek en behandeling van de 

verschillende ziektebeelden (Kemp et al. 1998, Aite et al. 2002, Aite et al. 2003, Brande et al. 

2003, Brink et al. 2003, King & Fraser Askin 2003, Aite et al. 2004, Aite et al. 2006b, McNair 

et al. 2006, Puckett 2006).  

 

Stellingen uit de verschillende vragenlijsten konden worden beantwoord met “Eens” en 

‘Oneens”. Er werd gestreefd naar een minimale maat van consensus, namelijk 60% 

(McKenna 1994, Polit & Beck 2004). De mate van consensus werd bepaald aan de hand van 

relatieve frequentiematen berekend met behulp van de Statistical Package for the Social 

Sciences 17.0.  

Stellingen werden in principe tweemaal aan de experts voorgelegd. Indien echter na de 

eerste ronde reeds meer dan 85% consensus werd bereikt werd de betreffende stelling 

direct binnen de richtlijn opgenomen.  

Tijdens de eerste ronde van elk van de twee Delphi-procedures werd experts de 

mogelijkheid geboden eigen aanvullingen weer te geven. Hetgeen leidde tot “nieuwe input”. 

Deze “nieuwe input” werd vervolgens onderworpen aan een kwalitatieve analyse waarbij de 

input door de onderzoeker in enkele woorden kernachtig werd omschreven (open codering). 

Vanuit deze kernachtige omschrijvingen werd vervolgens gezocht naar synoniemen en 

overlappingen (gerichte codering) waarna vanuit de samengevoegde omschrijvingen op 

basis van gelijke kenmerken categorieën werden gevormd (selectieve codering). Het doel 

van dit coderingsproces was om de “nieuwe input” tot een hoger abstractie niveau te 

brengen en zo tot nieuwe stellingen te kunnen komen (Boeije 2005). 

Het onderzoek werd uitgevoerd via het internet. Deelnemende experts kregen via de email 

bericht zodra een Delphi-ronde werd gestart. Dit e-mailbericht werd vergezeld van een link 

naar de betreffende vragenlijst en een persoonlijke inlogcode. Deelnemers hadden 

gemiddeld twee weken de tijd om de vragenlijst te complementeren. 

Als gevolg van het gebruik van digitale vragenlijsten waren de gegevens direct digitaal 

beschikbaar. Daarnaast was het voor de onderzoeker mogelijk om via de beheersgegevens 

van de website individuele reminders te versturen.     

 

Validiteit en betrouwbaarheid 

De validiteit van de resultaten van een onderzoek wordt voor een groot deel bepaald door de 

mate van respons (Hasson et al. 2000). Om de kans op uitval te verkleinen is het volgens 

McKenna (1994) van belang experts een gevoel van betrokkenheid te geven. Om de 

validiteit binnen dit onderzoek te vergroten werden experts dan ook persoonlijk benaderd 
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met als doel de persoonlijke betrokkenheid te vergroten en zo de respons te verhogen. 

Validiteit werd daarnaast verkregen door vooraf een literatuurstudie uit te voeren. Hierbij 

werd inzicht verkregen in de wensen en behoeften van ouders tijdens de prenatale periode. 

De validiteit werd eveneens vergroot door het gebruik van experts (Hasson et al. 2000). 

Deelnemers waren allen expert op het gebied van prenatale begeleiding en/of de 

geselecteerde congenitale aandoeningen en werden daarnaast op basis van hun 

werkervaring aanbevolen door anderen uit de praktijk. Toepassing van meerdere ronden 

binnen de Delphi-methodiek heeft eveneens bijgedragen aan het vergroten van de validiteit. 

De Delphi-methode kan immers worden beschouwd als een iteratief proces waarbinnen 

individuele meningen worden gecombineerd tot een gedeelde mening van een groep 

(Hasson et al. 2000). De validiteit werd verder vergroot door de verschillende vragenlijsten 

voorafgaand aan de verspreiding te laten beoordelen door een ervaren wetenschappelijk 

onderzoeker. Vragenlijsten werden hierbij beoordeeld op logica, volledigheid en 

duidelijkheid.  

De betrouwbaarheid van de tussentijdse analyses en de resultaten van het onderzoek werd 

vergroot door ‘peer examination’. Hierbij voeren collega onderzoekers een kritische inspectie 

uit op de onderzoeksresultaten (Holloway & Wheeler, 2002). Na elke ronde werden de 

antwoorden en de bijbehorende analyses door een ervaren wetenschappelijk onderzoeker 

onafhankelijk beoordeeld. Verschil van mening werd hierbij opgelost door discussie. Als 

gevolg van de ‘peer examination’ werden onjuiste interpretaties door de onderzoeker zoveel 

als mogelijk voorkomen. De voorlopige en tussentijdse analyseresultaten werden daarnaast 

ter informatie en toetsing teruggekoppeld aan de experts.   

 

Resultaten 

Van de 25 benaderde potentiële experts gaven er 24 schriftelijk (via email) toestemming voor 

deelname binnen het onderzoek. De potentiële expert die niet instemde met deelname gaf 

aan door drukte niet te kunnen garanderen alle lijsten in te vullen en daarnaast binnen de 

onderzoeksmethodiek een nulmeting te missen waarmee allereerst de huidige situatie in 

kaart werd gebracht.    

Van de 24 deelnemende experts was 67% vrouw. De experts waren daarnaast min of meer 

gelijk verdeeld over de (para)medische en verpleegkundige disciplines (11:13) en werkzaam 

als neonatoloog (4), kinderchirurg (3), gynaecoloog (1), maatschappelijk werker (3), nurse 

practitioner (4), seniorverpleegkundige (3) en verpleegkundige (6). Het aantal jaren relevante 

werkervaring met de doelgroep liep uiteen van 1-37 met een gemiddelde van 12 en een 

standaarddeviatie van 8.   
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Delphi-procedure 1: Doelstellingen 

Het doel van de eerste Delphi-procedure was in een drietal ronden consensus te bereiken 

over de doelstellingen van de richtlijn. De eerste twee ronden hadden een respons van 100% 

en de derde ronde een respons van 92%. Redenen voor non-respons waren hoge werkdruk 

en afwezigheid door vakantie.  

In de eerste Delphi-ronde werden in totaal 23 mogelijke doelstellingen aan de experts 

voorgelegd. Van deze 23 scoorden 13 stellingen een consensus van 85% of hoger. Deze 

stellingen werden zoals vooraf bepaald direct meegenomen binnen de conceptrichtlijn. Van 

de overgebleven 10 werden 3 stellingen op basis van de aanvullingen van experts 

aangepast en in de volgende Delphi-ronde opnieuw voorgelegd. De overgebleven 7 

stellingen werden ongewijzigd onder vermelding van de in de eerste ronde bereikte mate van 

consensus nogmaals voorgelegd. Op basis van een kwalitatieve analyse van de eigen input 

door de experts werden daarnaast nog 13 nieuwe stellingen geformuleerd. Een voorbeeld 

hiervan vormt de stelling “Informatievoorziening dient gericht te zijn op de kwaliteit van 

leven”.   

De tweede ronde van deze eerste procedure bestond aldus eveneens uit 23 mogelijke 

doelstellingen. Van deze 23 werden 15 stellingen opgenomen binnen de conceptrichtlijn 

omdat zij voldeden aan de gestelde minimale voorwaarden voor consensus. Van 1 stelling 

bleek dat deze moest worden verworpen omdat deze na twee keer te zijn voorgelegd niet 

voldeed aan de vooraf gestelde minimale mate van consensus. Een tweetal stellingen werd 

alsnog hergeformuleerd en in de derde ronde nogmaals voorgelegd. De reden hiervoor was 

het per abuis uitblijven van herformulering na afloop van de eerste ronde.  

In de derde Delphi-ronde werden nog 7 mogelijke doelstellingen aan de experts voorgelegd 

Van deze 7 werden uiteindelijk nog 5 stellingen opgenomen in de conceptrichtlijn.  

Na de volledige Delphi-procedure werd in totaal over 33 van de 41 voorgelegde stellingen 

een minimale consensus van 60% bereikt. Van deze 33 stellingen hadden er 9 betrekking op 

de categorie Informatievoorziening: Inhoudelijk, 10 op de categorie Informatievoorziening: 

Vorm, 3 op de categorie Continuïteit van zorg, 6 op de categorie Ondersteuning en 5 op de 

categorie Zorg op maat. De doelstellingen worden weergegeven in tabel 1 (zie ook tabel 4 in 

appendix voor meer uitgebreide informatie).  

 

Invoegen tabel 1.   

 

Delphi-procedure 2: Interventies en taakverdeling 

Het doel van de tweede Delphi-procedure was in een drietal ronden consensus te bereiken 

over passende interventies om aan de gestelde doelen te kunnen voldoen alsmede 

consensus te bereiken over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze 
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interventies. De respons in deze drie ronden was respectievelijk 92%, 96% en 92%. 

Redenen voor non-respons werden nagevraagd maar door de experts niet gegeven. 

In de eerste ronde werden in totaal 60 stellingen over mogelijke interventies en 17 stellingen 

over verantwoordelijkheid aan de experts voorgelegd. Van de stellingen over mogelijke 

interventies werd bij 39 een consensus van 85% of hoger bereikt. Deze stellingen werden 

zoals vooraf bepaald direct opgenomen binnen de conceptrichtlijn. Van de overgebleven 21 

werden 2 stellingen op basis van de aanvullingen van experts aangepast en in de tweede 

Delphi-ronde nogmaals voorgelegd. De overige 19 stellingen werden onder vermelding van 

de bereikte consensus ongewijzigd nogmaals voorgelegd. Op basis van de kwalitatieve 

analyse van de aanvullingen van de experts werden daarnaast nog 9 nieuwe stellingen 

gevormd welke eveneens in de tweede ronde werden voorgelegd. Een voorbeeld van een 

dergelijke nieuwe stelling luidt “In het prenatale traject dienen mogelijke schuldgevoelens bij 

moeders te worden weggenomen door de oorzaak van de afwijking duidelijk te benoemen”. 

De stellingen over verantwoordelijkheid werden in verband met de grote verscheidenheid in 

antwoorden in de tweede ronde allen nogmaals voorgelegd. Mogelijk verantwoordelijke 

disciplines waarover in de eerste ronde echter minder dan 40% consensus werd bereikt 

werden in de tweede ronde niet meer als keuzemogelijkheid gegeven. In de tweede ronde 

werd daarentegen wel de keuzemogelijkheid “per situatie wordt bekeken wie 

verantwoordelijk is” toegevoegd. 

De tweede Delphi-ronde bestond aldus uit 30 stellingen over mogelijke interventies en 17 

stellingen over verantwoordelijkheid. Van de stellingen over mogelijke interventies werden er 

uiteindelijk 22 opgenomen binnen de conceptrichtlijn en 5 definitief verworpen omdat ze na 

twee keer te zijn voorgelegd niet de minimale consensus van 60% hadden bereikt. Een 

drietal stellingen werd in de derde ronde nogmaals voorgelegd. De stellingen over 

verantwoordelijkheid werden in deze ronde voor de tweede maal voorgelegd en de 

disciplines waarover meer dan 60% consensus bestond werden dan ook aangemerkt als de 

verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de bijbehorende interventie. 

In de derde Delphi-ronde werden nog 3 stellingen over mogelijke interventies voorgelegd. 

Over alle 3 deze stellingen werd de minimale consensus van 60% bereikt waardoor ook deze 

stellingen binnen de conceptrichtlijn werden opgenomen.  

Interventies en verantwoordelijken waarover na de drie Delphi-ronden de afgesproken mate 

van consensus werd bereikt worden weergegeven in tabel 2 (zie ook tabel 5 in appendix 

voor meer uitgebreide informatie). 

 

 Invoegen tabel 2.        
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De uiteindelijke conceptrichtlijn 

Op basis van de resultaten uit de eerste en de tweede Delphi-procedure werd een 

conceptrichtlijn ontwikkeld. Binnen deze conceptrichtlijn worden de doelstellingen, 

interventies en verantwoordelijke(n) waarover consensus werd bereikt schematisch 

weergegeven (zie tabel 3). 

 

 Invoegen tabel 3.  

 

Discussie 

Betekenis van de resultaten 

Over het geheel van de resultaten genomen valt op dat een hoge mate van consensus werd 

bereikt. Daarnaast valt op dat een kleine groep stellingen ook juist erg laag scoorde. Gezien 

het feit dat de voorgelegde stellingen werden gebaseerd op bevindingen vanuit de 

internationale literatuur betekent dit dat experts soms af hebben geweken van hetgeen door 

ouders als wenselijk werd betiteld. Daarnaast lijken antwoorden op verschillende stellingen 

soms tegenstrijdig aan elkaar te zijn. Een voorbeeld van een stelling waarbij werd afgeweken 

van door ouders genoemde wensen en behoeften en waarbij sprake was van enige 

tegenstrijdigheid met het antwoord op een andere stelling luidt als volgt: “Om zorg op maat te 

kunnen bieden dienen ouders op vaste tijdstippen door de zorgverlener thuis te worden 

benaderd met het oog op mogelijke vragen en/of onduidelijkheden”. Deze stelling scoorde 

ondanks het feit dat uit de literatuur naar voren komt dat ouders het als wenselijk 

beschouwen thuis te worden benaderd erg laag (Maijala et al. 2003). Hulpverleners vinden 

het daarentegen wel van belang dat ouders in de mogelijkheid worden gesteld vragen en/of 

opmerkingen voor te leggen aan een expert. Dit blijkt namelijk uit de hoge mate van 

consensus die werd bereikt over de stelling “Om zorg op maat te kunnen bieden dienen 

ouders mogelijkheden te krijgen tot het zoeken van contact bij vragen”. Het verschil tussen 

het niet periodiek thuis benaderen maar het wel van belang vinden dat ouders ergens met 

hun vragen terecht kunnen kan mogelijk verklaard worden door ervaringen vanuit de praktijk. 

Hulpverleners verwoorden namelijk dat de werkdruk erg hoog is en dat er een gebrek aan 

beschikbare tijd bestaat. Als gevolg hiervan wordt de verantwoordelijkheid voor het stellen 

van vragen mogelijk bij ouders neergelegd (middels een telefonisch spreekuur). Een 

mogelijke andere verklaring voor de genoemde tegenstrijdigheid zou kunnen zijn dat 

hulpverleners het gewoonweg te ver vinden gaan om ouders periodiek thuis te benaderen. 

Hulpverleners zijn mogelijk van mening dat ouders ook eigen verantwoordelijkheden hebben. 

De binnen de conceptrichtlijn overeengekomen verantwoordelijkheden t.a.v. de uitvoering 

van de verschillende interventies laten zien dat er binnen de prenatale begeleiding van 

ouders weinig taken zijn weggelegd voor de niet medische disciplines. Van mogelijkheden 
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die bijvoorbeeld de functie van nurse practitioner zou kunnen bieden wordt nog maar weinig 

gebruik gemaakt. Op basis van de functieomschrijving is dit te beschouwen als een gemiste 

kans. Deze luidt namelijk: “een specialistische verpleegkundige, verantwoordelijk voor de 

directe zorgverlening aan een geselecteerde groep patiënten met als aandachtsgebied het 

lichamelijke, psychische en sociale welbevinden, met als invalshoek de (dreigende) gevolgen 

van de ziekte en de ziekte zelf, integratie van medische en verpleegkundige kennis en 

verantwoordelijk voor continuïteit van zorgverlening” (Roodbol 2006, p.9). Op basis van deze 

functieomschrijving zou de nurse practitioner als de aangewezen hulpverlener kunnen 

worden beschouwd voor het vervullen van een coördinerende rol en de uitvoering van een 

aantal specifieke interventies, zoals het telefonische spreekuur. Een mogelijke verklaring 

voor de minimale rol voor de nurse practitioner zou gevonden kunnen worden in het feit dat 

het in Nederland nog een relatief jong beroep is. De functie werd immers voor het eerst in 

1997 in het Universitair Medisch Centrum Groningen geïntroduceerd waarna het concept 

zich over de rest van het land heeft verspreid (Grunveld & Derks 2003). Als gevolg hiervan 

zou er nog relatief veel onbekendheid kunnen bestaan met de mogelijkheden die de functie 

van nurse practitioner zou kunnen bieden. Een tweede verklaring voor de minimale rol voor 

de nurse practitioner zou voort kunnen komen uit de keuze voor de setting. Mogelijk wordt er 

binnen de gekozen onderzoekssetting nog slechts beginnend gewerkt met de functie van 

nurse practitioner. Als gevolg van de doelgerichte keuze voor de onderzoekssetting zou dan 

ook mogelijk selectiebias kunnen zijn opgetreden.         

De inhoud van de richtlijn laat zich verder moeilijk vergelijken met bevindingen uit eerder 

onderzoek. Uit bestudering van de internationale literatuur komt namelijk naar voren dat een 

onderzoek als dit met daarnaast een vergelijkbare onderzoeksmethodiek niet eerder werd 

uitgevoerd voor vergelijkbare doelgroepen. 

 

Methodiek 

Voor de ontwikkeling van de conceptrichtlijn t.a.v. de prenatale begeleiding van ouders werd 

gebruik gemaakt van de Delphi-methodiek. Uit reeds bestaand onderzoek komt naar voren 

dat deze techniek t.a.v. de ontwikkeling van richtlijnen en/of checklisten een veelvuldig 

beproefde methodiek vormt (Green et al. 1999, Hennell & Luqmani 2008, Huang et al. 2008, 

Rolls & Elliott 2008). De keuze om de Delphi-methodiek binnen dit onderzoek te hanteren is 

hiermee dan ook gerechtvaardigd.  

Binnen het onderzoek werd een hoge mate van consensus verkregen hetgeen bijdraagt aan 

de validiteit van de onderzoeksresultaten en conclusies (Hasson et al. 2000). Een mogelijke 

verklaring voor deze hoge mate van consensus kan worden gevonden in het feit dat de 

inhoud van de richtlijn voor een belangrijk deel werd bepaald door bevindingen vanuit de 

wetenschappelijke literatuur. Daarnaast geeft de hoge mate van acceptatie door de experts  
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weer dat bevindingen vanuit de internationale literatuur eveneens kenmerkend zijn voor de 

situatie binnen het academisch ziekenhuis in het oosten van Nederland. Deze overeenkomst 

tussen de internationale literatuur en de onderzoekssetting alsmede de samenstelling van de 

groep experts (een brede afspiegeling van alle mogelijk betrokken disciplines) en het aantal 

jaren werkervaring dragen bij aan de sterke aanwijzingen voor generaliseerbaarheid van een 

groot deel van de resultaten naar andere centra in Nederland. Verantwoordelijkheden t.a.v. 

de uitvoering van de interventies lijken daarentegen niet zonder meer te generaliseren naar 

andere centra. De rolverdeling in andere centra zou immers anders georganiseerd kunnen 

zijn. 

De stellingen in de verschillende vragenlijsten werden zoals gezegd voor een belangrijk deel 

afgeleid van bevindingen uit de internationale onderzoeksliteratuur (Detraux et al. 1998, 

Kemp et al. 1998, Aite et al. 2002, Aite et al. 2003, Brande et al. 2003, Brink et al. 2003, King 

& Fraser Askin 2003, Maijala et al. 2003, Aite et al. 2004, Alkazaleh et al. 2004, Chaplin et al. 

2005, Hedrick 2005, Aite et al. 2006a, Aite et al. 2006b, Lalor et al. 2007). Door het gebruik 

van deze literatuur werd aansluiting gevonden bij de daadwerkelijke wensen en behoeften 

van ouders. Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat ouders niet direct in het huidige 

onderzoek werden betrokken. Mogelijk ervaren ouders in de Nederlandse situatie als gevolg 

van andere probleemsituaties andere wensen en behoeften. Er kan dan ook niet zonder 

meer worden verondersteld dat de ontwikkelde richtlijn volledig aansluit bij de wensen en 

behoeften van de Nederlandse ouder. De door middel van de internationale literatuur 

verkregen aansluiting bij wensen en behoeften van ouders lijkt met het oog op de 

ontwikkelingen binnen de huidige gezondheidszorg echter wel van groot belang. 

Klantgerichtheid en continuïteit van zorg worden immers als steeds belangrijkere 

voorwaarden voor kwaliteit van zorg gezien (Harteloh & Casparie 2005).  

Ondanks het grote aantal Delphi-ronden, namelijk 2 procedures van elk 3 ronden, werd 

tijdens alle ronden hoge mate van respons verkregen. Daarnaast kende het onderzoek geen 

uitval. In vergelijking tot andere Delphi-onderzoeken waarin veelal slechts drie ronden 

werden doorlopen valt de respons dan ook als zeer goed te beschouwen (McIlfatrick & 

Keeney 2003, Huang et al. 2008). De hoge respons kan mogelijk verklaard worden door de 

persoonlijke benadering van iedere expert afzonderlijk. Hierdoor werd ieders persoonlijke 

interesse gewekt waardoor de betrokkenheid bij het onderzoek mogelijk werd vergroot 

(Keeney et al. 2006).  

Een in de literatuur omschreven nadeel van Delphi-onderzoek is dat de methode over het 

algemeen als erg arbeidsintensief wordt ervaren. Bij het gebruik van open 

antwoordmogelijkheden bestaat daarnaast het gevaar dat men verdrinkt in een grote 

hoeveelheid kwalitatieve data (Keeney et al. 2006). Binnen dit onderzoek werd door de 

experts relatief weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid aanvullingen/opmerkingen te 
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geven op de voorgestructureerde stellingen. Aanvullingen die wel werden gegeven werden 

door de onderzoeker kwalitatief geanalyseerd waarna de analyse door een ervaren 

onderzoeker onafhankelijk werd beoordeeld. Over de analyses ontstond nauwelijks discussie 

hetgeen de geloofwaardigheid ervan vergroot.  

Stellingen werden enkel voorgelegd aan de groep als geheel. De vraag die zich hierbij 

opwerpt is of de meningen van de verschillende hulpverlenergroepen (medici, paramedici en 

verpleegkundigen) wel even zwaar wegen. De medici en paramedici zouden zich als 

afzonderlijke groep bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd kunnen voelen. Aangezien er geen 

analyses op groepsniveau zijn gedaan valt hier niet met zekerheid een antwoord op te 

geven. De hoge mate van consensus lijkt echter aan te tonen dat deze vraag niet relevant 

zou zijn. 

 

Conclusie 

Het resultaat van dit Delphi-onderzoek is een multidisciplinaire conceptrichtlijn voor de 

prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een hernia 

diafragmatica, omfalokèle of gastroschisis. Binnen de richtlijn zijn in totaal 33 doelstellingen 

door de experts overeengekomen. Deze doelstellingen zijn verdeeld over een vijftal 

categorieën: Informatievoorziening: Inhoudelijk (9), Informatievoorziening: Vorm (10), 

Continuïteit van zorg (3), Ondersteuning (6) en Zorg op maat (5). Om aan deze 

doelstellingen te kunnen voldoen zijn 64 (deel)interventies overeengekomen. Hoofdpunten 

hiervan zijn: minimaal te bespreken inhoudelijke informatie, ondersteuning van mondelinge 

voorlichting door bijvoorbeeld het gebruik van folders, fasering van informatievoorziening, 

randvoorwaarden voor goede voorlichting zoals de beschikbaarheid van een rustige ruimte, 

continuïteit van zorg door bijvoorbeeld de aanstelling van een “rode draad arts”, 

psychosociale ondersteuning door maatschappelijk werk, intercollegiaal overleg en in 

overleg treden met ouders over vragen en/of onduidelijkheden. Verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de interventies ligt veelal bij de medici.    

De conceptrichtlijn vergroot de continuïteit van zorg en biedt daarnaast hulpverleners 

aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de prenatale 

begeleiding. Met behulp van de richtlijn kunnen gevoelens van angst, verdriet en 

onzekerheid bij ouders in de prenatale periode wellicht worden gereduceerd.   

 

Aanbevelingen 

In de praktijk zal nog een aantal onderdelen van de richtlijn concreter moeten worden 

uitgewerkt (zie tabel 5). Hierbij valt onder meer te denken aan foldermateriaal, het 

voorlichtingsplan en het telefonisch spreekuur. Dit betekent echter niet dat de richtlijn nog 

niet in de praktijk kan worden toegepast. Als gevolg van de gehanteerde methodologie zijn 
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immers alle onderdelen van een prenataal begeleidingstraject aanwezig waardoor de 

continuïteit van zorg reeds kan worden verbeterd en het bestaande informatietekort bij 

ouders reeds kan worden verkleind. Om een brede adoptie van de richtlijn mogelijk te maken 

lijkt het echter wel van belang meer onderzoek te verrichten naar de keuze voor een juiste 

implementatiestrategie.    

Naast implementatieonderzoek zou aanvullend onderzoek naar de specifieke wensen en 

behoeften van ouders in Nederland mogelijk zinvol kunnen zijn. Ouders werden binnen dit 

onderzoek immers niet direct betrokken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de 

conceptrichtlijn geen optimale aansluiting heeft gevonden bij hun wensen en behoeften. 

Aanvullend onderzoek lijkt dan ook zeker zinvol. 

Een laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek is gericht op het verkennen van de 

mogelijkheden waarop nurse practitioners binnen het traject van prenatale begeleiding 

kunnen worden betrokken. Op basis van de functieomschrijving lijkt hier namelijk nog 

behoorlijke winst te behalen.   
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Tabellen 

Tabel 1: Doelstellingen voortkomend uit de eerste Delphi-procedure 

Nr. Doelstelling 

Informatievoorziening: inhoudelijk 

Informatievoorziening dient gericht te zijn op… 

1 de aard en ernst van de aangeboren afwijking. 

2 de prognose van de aangeboren afwijking. 

3 de behandelingsmethoden van de aangeboren afwijking. 

4 oorzaak van de aangeboren afwijking. 

5 mogelijke complicaties tijdens de behandeling van de aangeboren afwijking. 

6 de gevolgen van de aandoening voor de toekomst. 

7 de kwaliteit van leven 

8 diversiteit in de verschillende betrokken disciplines 

9 de verschillende verpleegafdelingen (NICU en MC) en de transities daarbinnen. 

Informatievoorziening: vorm 

Informatie omtrent de aangeboren afwijking… 

10 dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze voor ouders duidelijk en begrijpelijk is. 

11 dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze volledig is en geen halve waarheden bevat.  

12 dient binnen een termijn van 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling plaats te vinden. 

13b dient zo nodig over meerdere consulten verspreid te worden. 

14a dient mondeling te geschieden. 

14b middels een mondeling gesprek is essentieel. 

15b middels schriftelijk materiaal is een belangrijke ondersteuning bij mondelinge voorlichting.  

18 dient in een volgend consult gericht te zijn op de prognose, kwaliteit van leven, behandelingsmethoden en oorzaak. 

19 dient herhaaldelijk te worden gegeven. 

20 dient in alle rust en tijd te geschieden. 

Continuïteit van zorg 

Tijdens het prenatale traject dien(t)(en)… 

21b continuïteit van specialist te bestaan. 

22 ouders de activiteiten, die gericht zijn op prenatale begeleiding, aangeboden te krijgen in een onafgebroken keten van zorg. 

23 
een transmuraal karakter te bestaan, waarbij wordt samengewerkt door disciplines in het ziekenhuis onderling, maar ook met bijvoorbeeld 

de huisarts, verloskundige en/of de thuiszorg. 

Ondersteuning 

Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener… 

24 ouders tijdens het prenatale traject te adviseren consulten niet alleen te bezoeken. 

25 over een open houding te beschikken. 

26 de aandacht te vestigen op positieve houdingsaspecten bij ouders. 

27 in te gaan op de gevoelsbeleving van ouders. 

28 ouders te stimuleren hun gevoelens te uiten. 

29 standaard psycho-sociale begeleiding aan te bieden. 

Zorg op maat 

Om zorg op maat te kunnen bieden dien(t)(en)… 

30 binnen 24 uur na de prenatale diagnosestelling verwijzing naar een specialist plaats te vinden . 

31 professionals gebruik te maken van mogelijkheden en vaardigheden van andere relevante disciplines. 

32b ouders mogelijkheden te krijgen tot het zoeken van contact bij vragen. 

34 zorgverleners in overleg te treden met de ouders. 

35 zorgverleners aansluiting te vinden bij de behoeften en kennis van ouders. 
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Tabel 2: Interventies en verantwoordelijkheden voortkomend uit de tweede Delphi-procedure 

Doel¹ Nr. Interventie Verantwoordelijke(n) 

Informatievoorziening: Inhoudelijk 

Er dient te worden gesproken over… 

1 
het feit dat prenatale detectie van de afwijking vraagt om verdere diagnostiek en strengere 

controle gedurende de zwangerschap. 

2 verschillende gradaties in de afwijking. 
1 

3 eventueel associërende afwijkingen. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

4 de invloed van associërende afwijkingen op de prognose van het kind. 

2 
5 de aanleg en ontwikkeling van hart en longen op de prognose van het kind. 

• Neonatoloog  

• Kinderchirurg 

• Wordt per situatie  

bekeken 

6 mogelijke intubatie en beademing van het kind. 

7 eventuele aansluiting op de ECMO van het kind. 

8 bewaking van het kind middels monitoren.  

9 voeding van het kind via een centraal veneuze catheter.  

10 verpleging en verzorging van het kind in een couveuse. 

13 de mogelijke operatie bij het kind die na de bevalling zal volgen. 

3 

14 de noodzaak tot bevalling in een gespecialiseerd centrum. 

• Neonatoloog  

• Kinderchirurg 

• Wordt per situatie 

bekeken 

15 het stadium van de zwangerschap waarin de afwijking zich ontwikkelt. 

16 de invloed van het leefpatroon van de moeder op het ontstaan van de afwijking. 

17 genetische bepaaldheid van de afwijking. 
4 

18 mogelijke schuldgevoelens bij moeders. 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

19 de wijze waarop de bevalling zal plaatsvinden. 

20 mogelijke voedingsproblematiek bij het kind. 

21 mogelijke longproblemen van het kind. 

22 de kans op infecties bij het kind tijdens de behandeling. 

23 de kans op overlijden van het kind tijdens de behandeling. 

5 

24 een mogelijke lange opnameduur van het kind. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

26 mogelijk blijvende longproblematiek. 

27 mogelijk lang aanhoudende voedingsproblematiek/intolerantie.  

29 mogelijke ontwikkelingsproblematiek. 
6, 7 

30 een lange verbondenheid met en mogelijk afhankelijkheid van het ziekenhuis. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

31 het multidisciplinaire karakter van de behandeling van de complexe ziektebeelden. 

32 
het feit dat als het kind stabiel genoeg is deze zal worden overgeplaatst van een IC-afdeling 

naar een HC-afdeling.  

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 
8, 9 

34 
de inhoud en gedetailleerdheid van de informatievoorziening en deze wordt afhankelijk van de 

casus in overleg met ouders bepaald. 
N.v.t. 

Informatievoorziening: Vorm 

35 
Na een consult wordt met betrekking tot de inhoud van de gegeven voorlichting een 

aantekening gemaakt in het dossier. 
10 

36 
De zorgverlener die ouders van informatie voorziet vraagt na of zij de gegeven informatie 

hebben begrepen. 

N.v.t. 

37 

Om te garanderen dat ouders volledig worden geïnformeerd dienen de verschillende 

onderdelen van de informatievoorziening op een checklist te worden afgetekend zodra ze zijn 

besproken. 

38 
Tijdens het eerste prenatale consult met de kinderchirurg wordt nogmaals een echo gemaakt 

om de informatievoorziening te ondersteunen. 

11 

39 
De verschillende betrokken disciplines dienen voor de verslaglegging van de prenatale 

voorlichting en begeleiding gebruik te maken van een centraal dossier. 

N.v.t. 

40 Binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling wordt een voorlichtingsplan opgesteld. 
• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 
12 

41b 
Consultatie van een kinderchirurg binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling wordt 

als wenselijk geacht en dient dan ook als richtlijn. 
N.v.t. 

13b 42 De informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking wordt verspreid over meerdere N.v.t. 
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consulten. 

43 
Ouders ontvangen van de betrokken hulpverlener de beschikbare schriftelijke informatie als 

aanvulling/verduidelijking op eerder gegeven mondelinge informatie. 
N.v.t. 

14a/b, 

15a/b 
44 

Ouders ontvangen internetadressen van door het ziekenhuis geselecteerde websites als 

aanvulling/verduidelijking op eerder gegeven mondelinge informatie.  

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

18 45 
In overleg met ouders wordt door de betreffende zorgverlener besproken of zij informatie 

gefaseerd willen ontvangen. 
N.v.t. 

46 
De verschillende consulten worden gestart met een korte herhaling van de onderdelen die in 

een eerder consult reeds zijn besproken. 
19 

47 
De betrokken zorgverlener vraagt voorafgaand aan een nieuw consult of er naar aanleiding 

van het vorige consult nog vragen en/of onduidelijkheden zijn. 

N.v.t. 

48 Informatievoorziening vindt in een rustige afgesloten ruimte binnen de polikliniek plaats. 

49 
Voorafgaand aan een consult/informatievoorziening maakt de betrokken hulpverlener aan 

derden kenbaar dat hij/zij niet gestoord wil worden. 20 

50 
Voorafgaand aan een consult/informatievoorziening geeft de betrokken hulpverlener zijn/haar 

pieper af of schakelt deze uit. 

N.v.t. 

Continuïteit van zorg 

51 
Zodra een congenitale afwijking wordt gediagnosticeerd wordt ouders een “rode draad arts” 

aangewezen. Deze arts is vervolgens gedurende het gehele traject het eerste aanspreekpunt. 
21b 

52 
In verband met specifieke verschillen tussen NICU problematiek en chirurgische problematiek 

worden ouders meerdere “rode draad artsen” toegewezen. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

53 
De zorg rondom de prenatale begeleiding van ouders dient te worden omschreven in een 

keten van zorg. 
N.v.t. 

54 
Kinderen en hun ouders waarbij prenataal een congenitale afwijking is gediagnosticeerd 

dienen periodiek in een multidisciplinair overleg te worden besproken. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• Maatschappelijk Werk 

• Wordt per situatie 

bekeken 

55 
De verschillende stappen van de prenatale begeleiding worden opgenomen binnen een 

behandelplan. 
• Kinderchirurg 

56 
Maatschappelijk werk en de neonatoloog dienen tijdens het prenatale traject periodiek met 

elkaar te overleggen ten aanzien van bijzonderheden met de verschillende casussen. 

• Maatschappelijk Werk 

• Neonatoloog 

22, 23 

57 
Huisarts en verloskundige worden tijdens het prenatale traject op de hoogte gehouden van 

het verloop met als doel de continuïteit van de begeleiding in de thuissituatie te waarborgen.  
• Gynaecoloog 

Ondersteuning 

24 58 

Ouders worden tijdens het consult waarin de eerste diagnose wordt gesteld geadviseerd 

vervolgconsulten niet alleen te bezoeken, maar zich te laten ondersteunen door de partner, 

een overig familielid en/of vriend.. 

N.v.t. 

25, 

26, 

27, 28 

59 
Binnen de bij- en nascholingsprogramma’s wordt een (opfris)cursus m.b.t. empatische 

vaardigheden en slecht-nieuws gesprekken opgenomen.   

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

60 
Zodra de aangeboren afwijking wordt gediagnosticeerd dient een consult te worden 

afgesproken met maatschappelijk werk.  

61b 
In overleg met ouders wordt in aansluiting op de verschillende echo’s een gesprek met 

Maatschappelijk Werk gepland.  
29 

62 
Ouders beslissen na een standaard kennismakingsgesprek met Maatschappelijk Werk zelf of 

zij dit contact willen voortzetten. 

N.v.t. 

Zorg op maat 

63 
Zodra een congenitale afwijking wordt gediagnosticeerd legt de betrokken hulpverlener 

contact met een specialist op het betreffende gebied. 
N.v.t. 

30 

64 Verwijzing naar een specialist wordt een onderdeel van een nog te ontwikkelen zorgketen.  
• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

31 
65 Betrokken zorgverleners dienen periodiek samen te komen om de verschillende casussen te 

bespreken.  

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 
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• Gynaecoloog 

• Maatschappelijk Werk 

66 Er wordt ouders een multidisciplinair consult aangeboden. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

67 
Zorgverleners hebben binnen de eigen discipline periodiek intercollegiaal overleg over de 

behoeften van ouders. 
N.v.t. 

32b 68 Ouders krijgen de mogelijkheid vragen te stellen tijdens een telefonisch spreekuur. • Kinderchirurg 

34, 35 69 
De zorgverlener overlegt voorafgaand aan een consult met ouders over hun vragen, wensen 

en behoeften. 
N.v.t. 

¹ Cijfer correspondeert met de cijfers van de doelstellingen waarover in de eerste Delphi-procedure consensus werd bereikt. 

 



Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC-Utrecht  Naam student: Gijs de Lauw  
Blok 6: Uitvoering Afstudeerproject  Studentnummer:3104370 

   

 

Titel: Consensus over prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige congenitale afwijking 
Datum: 10 juli 2009 

 

23 

Tabel 3: Conceptrichtlijn voor de prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een 

hernia diafragmatica, omfalokèle of gastroschisis.  

Component 

Doelstelling Interventie Verantwoordelijke(n) 

Informatievoorziening: Inhoudelijk 

1. Ouders zijn geïnformeerd over… De zorgverlener spreekt (minimaal) over…  

• de aard en ernst van de 

aangeboren afwijking. 

• verdere diagnostiek en strengere controle gedurende de 

zwangerschap. 

• verschillende gradaties in de afwijking. 

• eventueel associërende afwijkingen. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• de prognose van de aangeboren 

afwijking. 

• de invloed van associërende afwijkingen op de prognose van het 

kind. 

• de aanleg en ontwikkeling van hart en longen op de prognose van 

het kind. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Wordt per situatie 

bekeken 

• de behandelingsmethoden van de 

aangeboren afwijking. 

• mogelijke intubatie en beademing van het kind. 

• eventuele aansluiting op de ECMO van het kind. 

• bewaking van het kind middels monitoren.  

• voeding van het kind via een centraal veneuze catheter.  

• verpleging en verzorging van het kind in een couveuse. 

• een mogelijke operatie bij het kind die na de bevalling zal volgen. 

• de noodzaak tot bevalling in een gespecialiseerd centrum. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Wordt per situatie 

bekeken 

• de oorzaak van de aangeboren 

afwijking. 

• het stadium van de zwangerschap waarin de afwijking zich 

ontwikkelt. 

• de invloed van het leefpatroon van de moeder op het ontstaan van 

de afwijking. 

• genetische bepaaldheid van de afwijking. 

• mogelijke schuldgevoelens bij moeders. 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• mogelijke complicaties tijdens de 

behandeling. 

• de wijze waarop de bevalling zal plaatsvinden. 

• mogelijke voedingsproblematiek bij het kind. 

• mogelijke longproblemen van het kind. 

• de kans op infecties bij het kind tijdens de behandeling. 

• de kans op overlijden van het kind tijdens de behandeling. 

• mogelijke lange opnameduur van het kind. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• de gevolgen van de aandoening 

voor de toekomst en de kwaliteit 

van leven. 

• mogelijk blijvende longproblematiek. 

• mogelijk lang aanhoudende voedingsproblematiek/intolerantie. 

• mogelijke ontwikkelingsproblematiek. 

• een lange verbondenheid met en mogelijk afhankelijkheid van het 

ziekenhuis. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• de diversiteit in de verschillende 

betrokken disciplines en 

verpleegafdelingen (NICU en MC). 

• het multidisciplinaire karakter van de behandeling van de complexe 

ziektebeelden. 

• het feit dat als het kind stabiel genoeg is deze zal worden 

overgeplaatst van een IC-afdeling naar een HC-afdeling. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

Informatievoorziening: Vorm 

2. Informatie wordt… De zorgverlener…  

• duidelijk en begrijpelijk gegeven. 

• bepaalt de inhoud in overleg met de ouders.  

• vraagt na of ouders de informatie hebben begrepen. 

• verspreidt de informatievoorziening zo nodig over meerdere 

consulten. 

• Niet van 

toepassing 
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Component 

Doelstelling Interventie Verantwoordelijke(n) 

• volledig en zonder halve 

waarheden gegeven. 

• tekent de verschillende onderdelen van de informatievoorziening na 

behandeling op een checklist af.*   

• maakt tijdens het eerste prenatale consult met de kinderchirurg 

nogmaals een echo.   

• maakt gebruik van een centraal dossier.* 

• Niet van 

toepassing 

• binnen 24-48 uur na de prenatale 

diagnosestelling gegeven.  

• stelt binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling een 

voorlichtingsplan op.* 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• zowel mondeling als schriftelijk 

gegeven. 

• reikt schriftelijk voorlichtingsmateriaal als aanvulling/verduidelijking 

op eerder gegeven mondelinge voorlichting uit.*  

• selecteert door het ziekenhuis geschikt bevonden websites en 

gebruikt deze als aanvulling op eerder gegeven voorlichting.*  

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• indien gewenst herhaald. 

• start een nieuw consult met een korte herhaling van eerder 

gegeven informatie. 

• vraagt of er naar aanleiding van het vorige consult nog vragen zijn. 

• Niet van 

toepassing 

• in alle rust en tijd gegeven. 

• geeft voorlichting in een rustige, afsluitbare ruimte binnen de 

polikliniek. 

• maakt aan derden bekend dat hij niet gestoord wil worden. 

• geeft zijn of haar pieper af of schakelt deze uit.  

• Niet van 

toepassing 

Continuïteit van zorg 

3. Tijdens het prenatale traject… Tijdens het prenatale traject word(t)(en)…  

• bestaat continuïteit van specialist. 

• in verband met specifieke verschillen tussen NICU problematiek en 

chirurgische problematiek voor de gehele duur van het prenatale 

traject aan ouders meerdere “rode draad artsen” toegewezen. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• de te verlenen begeleiding opgenomen binnen een zorgketen.* 
• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• casussen periodiek binnen een multidisciplinair overleg besproken. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Maatschappelijk 

Werk 

• Wordt per situatie 

bekeken 

• een behandelplan opgesteld t.a.v. de prenatale begeleiding.* • Kinderchirurg 

• worden de activiteiten aangeboden 

in een onafgebroken transmurale 

keten van zorg.   

   

• huisarts en verloskundige op de hoogte gehouden van het verloop 

om de continuïteit in de thuissituatie te waarborgen. 
• Gynaecoloog 

Ondersteuning 

4. In de ondersteuning van ouders …  De hulpverlener…  

• wordt hen geadviseerd consulten 

niet alleen te bezoeken. 

• adviseert ouders om zich tijdens (vervolg)consulten te laten 

ondersteunen door de partner of een overig familielid en/of vriend. 

• Niet van 

toepassing 

• beschikt de zorgverlener over een 

open houding, vestigt de aandacht 

op positieve houdingsaspecten, 

gaat in op de gevoelsbeleving van 

ouders en stimuleert hen deze 

gevoelens te uiten. 

• volgt binnen de reguliere bij- en nascholingsprogramma’s een 

opfriscursus m.b.t. empatische vaardigheden en slecht-nieuws 

gesprekken. 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• wordt standaard psycho-sociale 

zorg aangeboden. 

• biedt in overleg met ouders in aansluiting op de verschillende 

echo’s een gesprek met Maatschappelijk Werk aan. 

• biedt zodra de afwijking is gediagnosticeerd standaard een 

kennismakingsgesprek met Maatschappelijk werk aan. 

• laat ouders zelf de keuze na dit standaard kennismakingsgesprek 

het contact voort te zetten.  

• Niet van 

toepassing 

Zorg op maat 

5. Om zorg op maat te kunnen bieden… Tijdens het prenatale traject…  
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Component 

Doelstelling Interventie Verantwoordelijke(n) 

• wordt ouders een multidisciplinair consult aangeboden.* 

• Neonatoloog 

• Kinderchirurg 

• Gynaecoloog 

• maken professionals gebruik van 

mogelijkheden en vaardigheden 

van andere disciplines. • hebben zorgverleners binnen de eigen discipline periodiek 

intercollegiaal overleg over de behoeften van ouders. 

• Niet van 

toepassing 

• hebben ouders mogelijkheden tot 

het zoeken van contact bij vragen. 

• krijgen ouders de mogelijkheid vragen te stellen tijdens een 

telefonisch spreekuur.* 
• Kinderchirurg 

* Items dienen nog verder te worden uitgewerkt. 
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Samenvatting 

Titel: Consensus over prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met 

een ernstige congenitale afwijking. 

Doel en onderzoeksvraag. Doel van het onderzoek was een begeleidingsrichtlijn te 

ontwikkelen om continuïteit van zorg tijdens de prenatale periode te vergroten en bestaande 

informatietekorten bij ouders te beperken. Hiertoe werd antwoord gezocht op de 

onderzoeksvragen: (1) Welke doelen worden met de richtlijn beoogd te behalen? (2) Welke 

interventies dienen hiertoe te worden uitgevoerd? (3) Wie is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze interventies?  

Achtergrond. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouders van kinderen waarbij 

prenataal ernstige congenitale afwijkingen worden gediagnosticeerd gevoelens van angst, 

verdriet en onzekerheid ervaren. Praktijkervaringen tonen daarnaast aan dat zowel ouders 

als professionals ontevreden zijn over de continuïteit binnen de huidige prenatale 

begeleiding. Ondanks het feit dat een systematische en multidisciplinaire begeleidingsrichtlijn 

uitkomst zou kunnen bieden bestaat een dergelijke richtlijn nog niet.     

Design en methode. Met behulp van twee Delphi-procedures, elk bestaand uit drie ronden, 

werden 24 experts gevraagd naar hun mening over op wetenschappelijke literatuur 

gebaseerde stellingen.       

Resultaten. Een richtlijn voor prenatale begeleiding van ouders werd ontwikkeld waarin 

minimaal 60% consensus werd bereikt over doelstellingen (n=33), deelinterventies (n=64) en 

verantwoordelijkheden. Deze componenten worden in het verslag gepresenteerd. 

Conclusie. Doelstellingen van een prenatale begeleidingsrichtlijn hebben betrekking op: 

Informatievoorziening: inhoudelijk, Informatievoorziening: vorm, Continuïteit van zorg, 

Ondersteuning, Zorg op maat. Interventies hebben betrekking op: minimale inhoudelijke 

informatie, ondersteunende methoden bij mondelinge voorlichting, gefaseerde 

informatievoorziening, randvoorwaarden, continuïteit van zorg, psychosociale ondersteuning, 

intercollegiaal overleg, overleg met ouders. Verantwoordelijkheden voor de uitvoering van 

interventies liggen veelal bij medici.    

Praktische relevantie en aanbevelingen. De richtlijn vergroot continuïteit van zorg en biedt 

hulpverleners aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies voor de dagelijkse praktijk. 

Verder onderzoek zou zich moeten richten op: een geschikte implementatiestrategie, betere 

aansluiting bij behoeften van ouders uit Nederland, mogelijkheden voor nurse practitioners 

binnen prenatale begeleiding.  

 

Trefwoorden: Prenatale begeleiding, hernia diafragmatica, omfalokèle, gastroschisis, 

Delphi-onderzoek.



Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC-Utrecht  Naam student: Gijs de Lauw  
Blok 6: Uitvoering Afstudeerproject  Studentnummer:3104370 

   

 

Titel: Consensus over prenatale begeleiding van ouders wiens kind zal worden geboren met een ernstige congenitale afwijking 
Datum: 10 juli 2009 

 

27 

Abstract 

Title: Development of a counseling guideline for parents whose child will be born with a 

serious congenital abnormality using the Delphi technique. 

Aims and objectives. Aim of the study was to increase continuity of care during the prenatal 

period and to minimize consisting information shortage in parents by developing a guideline 

for prenatal counselling. An answer was sought on the following questions: (1) What should 

be goals of the guideline? (2) Which interventions are needed? (3) Who is responsible for 

implementation of these interventions?     

Background. Nursing research shows that prenatal diagnosis of serious congenital 

anomalies leads to fear, trouble and uncertainty in parents. Moreover, practice experiences 

indicate that both professionals and parents are dissatisfied with the continuity of care within 

the current prenatal counselling. In spite of the fact that a systematic and multidisciplinary 

guideline for prenatal counselling could be a useful instrument-, such an instrument does not 

exist.      

Design and method. Within two Delphi-procedures, each consisting out of three rounds, 24 

experts were asked their opinion about arguments based on scientific literature.    

Results. A guideline for prenatal counselling was developed. Minimal 60% consensus was 

reached on goals (n=33), interventions (n=64) and responsibilities. These components are 

presented in the report.  

Conclusions. Goals of a guideline for prenatal counselling should consist of: Information 

provision: content, Information provision: manner, Continuity of care, Support, Individual 

care. Interventions should focus on: minimum information, supporting methods to oral 

information, phased information, preconditions, continuity of care, psycho-social support, 

peer consultation, agreement with parents. Responsibilities for implementation of 

interventions are mostly by physicians.    

Relevance to clinical practice and implications. The guideline increases continuity of care 

and offers social workers references, advice and instructions for prenatal counselling. Further 

research should focus on: suitable implementation strategies, better connection with needs 

of Dutch parents, nurse practitioners’ opportunities within prenatal counselling.   

 

Keywords: Prenatal counselling, hernia diaphragmatic, omphalocele, gastroschisis,  Delphi-

technique. 
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Appendix 

Tabel 4: Doelstellingen voortkomend uit de eerste Delphi-procedure (uitgebreid) 

Component Eens 

Nr. Doelstelling Ronde¹ %² 

Informatievoorziening: inhoudelijk 

Informatievoorziening dient gericht te zijn op… 

1 de aard en ernst van de aangeboren afwijking.  1 96% 

2 de prognose van de aangeboren afwijking. 1 96% 

3 de behandelingsmethoden van de aangeboren afwijking. 1 100% 

4 de oorzaak van de aangeboren afwijking. 1 88% 

5 mogelijke complicaties tijdens de behandeling van de aangeboren afwijking. 1 96% 

6 de gevolgen van de aandoening voor de toekomst. 2 100% 

7 de kwaliteit van leven 2 96% 

8 de diversiteit in de verschillende betrokken disciplines 2, 3 86% 

9 de verschillende verpleegafdelingen (NICU en MC) en de transities daarbinnen. 2, 3 86% 

Informatievoorziening: vorm 

Informatie omtrent de aangeboren afwijking… 

10 dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze voor ouders duidelijk en begrijpelijk is. 1 100% 

11 dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze volledig is en geen halve waarheden bevat.  1 92% 

12 dient binnen een termijn van 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling plaats te vinden. 1, 2 88% 

13a dient in één keer aan de ouders te worden medegedeeld. 1 33% 

13b dient zo nodig over meerdere consulten verspreid te worden. 2 92% 

14a dient mondeling te geschieden. 1 88% 

14b middels een mondeling gesprek is essentieel. 2 100% 

15a dient schriftelijk te geschieden. 1 58% 

15b middels schriftelijk materiaal is een belangrijke ondersteuning bij mondelinge voorlichting.  2 96% 

16a dient volgens een vaste fasering te geschieden. 2 54% 

16b dient gefaseerd te geschieden. 3 55% 

17 dient in eerste instantie enkel gericht te zijn op de aard en ernst van de afwijking 2, 3 55% 

18 dient in een volgend consult gericht te zijn op de prognose, kwaliteit van leven, behandelingsmethoden en oorzaak. 2, 3 86% 

19 dient herhaaldelijk te worden gegeven. 2, 3 91% 

20 dient in alle rust en tijd te geschieden. 2 100% 

Continuïteit van zorg 

Tijdens het prenatale traject dien(t)(en)… 

21a absolute continuïteit van de specialist te bestaan. 1, 2 58% 

21b continuïteit van specialist te bestaan. 3 86% 

22 ouders de activiteiten, die gericht zijn op prenatale begeleiding, aangeboden te krijgen in een onafgebroken keten van 

zorg. 

1 96% 

23 een transmuraal karakter te bestaan, waarbij wordt samengewerkt door disciplines in het ziekenhuis onderling, maar 

ook met bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige en/of de thuiszorg. 

1, 2 100% 

Ondersteuning 

Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener… 

24 ouders tijdens het prenatale traject te adviseren consulten niet alleen te bezoeken. 1, 2 83% 

25 over een open houding te beschikken. 1 96% 

26 de aandacht te vestigen op positieve houdingsaspecten bij ouders. 1, 2 71% 

27 in te gaan op de gevoelsbeleving van ouders. 1 100% 

28 ouders te stimuleren hun gevoelens te uiten. 1 88% 

29 standaard psycho-sociale begeleiding aan te bieden. 2 92% 

Zorg op maat 

Om zorg op maat te kunnen bieden dient(t)(en)… 

30 binnen 24 uur na de prenatale diagnosestelling verwijzing naar een specialist plaats te vinden . 1, 2 79% 

31 professionals gebruik te maken van mogelijkheden en vaardigheden van andere relevante disciplines. 1 100% 

32a ouders onbeperkte mogelijkheden te krijgen tot het zoeken van contact bij vragen. 1 38% 

32b ouders mogelijkheden te krijgen tot het zoeken van contact bij vragen. 2 88% 
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33 ouders op vaste tijdstippen door de zorgverlener thuis te worden benaderd met het oog op mogelijke vragen en/of 

onduidelijkheden. 

1, 2 29% 

34 zorgverleners in overleg te treden met de ouders. 2 88% 

35 zorgverleners aansluiting te vinden bij de behoeften en kennis van ouders. 2 100% 

¹ De ronde(n) waarin de betreffende stelling aan de experts werd voorgelegd 

² Consensus (%)  na afloop van de laatste ronde waarin de betreffende stelling aan de experts werd voorgelegd. 
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Tabel 5: Interventies en verantwoordelijkheden voortkomend uit de tweede Delphi-procedure (uitgebreid) 

Component Eens 

Nr. Interventie / Taakverdeling Ronde¹ %² 

Informatievoorziening: Inhoudelijk 

1. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de aard en ernst van de aangeboren aandoening.  

Er dient te worden gesproken over… 

1 het feit dat prenatale detectie van de afwijking vraagt om verdere diagnostiek en strengere controle 

gedurende de zwangerschap. 

1 95% 

2 verschillende gradaties in de afwijking. 1 100% 

3 eventueel associërende afwijkingen. 1 100% 

A1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de aard en ernst van de aangeboren 

afwijking te verzorgen (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Klinisch geneticus 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

o Huisarts 

1  

 

82% 

95% 

68% 

18% 

14% 

5% 

 

5% 

9% 

5% 

5% 

A2 Welke discipline is naast de kinderchirurg verantwoordelijk voor de informatievoorziening omtrent de aard en 

ernst van de aangeboren (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Gynaecoloog 

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

78% 

35% 

30% 

2. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de prognose van de aangeboren afwijking. 

Er dient te worden gesproken over… 

4 de invloed van associërende afwijkingen op de prognose van het kind. 1 100% 

5 de aanleg en ontwikkeling van hart en longen op de prognose van het kind. 1 95% 

B1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de prognose te verzorgen (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

91% 

100% 

36% 

5% 

14% 

0% 

 

5% 

5% 

B2 Welke discipline is naast de neonatoloog en de kinderchirurg verantwoordelijk voor de informatievoorziening 

omtrent de prognose van de aangeboren afwijking (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Gynaecoloog  

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

26% 

78% 

3. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de behandelingsmethoden van de aangeboren afwijking. 

Er dient te worden gesproken over… 

6 mogelijke intubatie en beademing van het kind. 1 100% 

7 eventuele aansluiting op de ECMO van het kind. 1, 2 91% 

8 bewaking van het kind middels monitoren.  1 86% 

9 voeding van het kind via een centraal veneuze catheter.  1, 2 91% 

10 verpleging en verzorging van het kind in een couveuse. 1 91% 

11 frequent bloedonderzoek bij het kind. 1, 2 48% 

12 behandeling van het kind met behulp van antibiotica.   1, 2 59% 
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13 een mogelijke operatie bij het kind die na de bevalling zal volgen. 1 100% 

14 de noodzaak tot bevalling in een gespecialiseerd centrum. 1 100% 

C1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de behandeling te verzorgen (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

91% 

100% 

45% 

5% 

45% 

9% 

 

5% 

5% 

C2 Welke discipline is naast de neonatoloog en de kinderchirurg verantwoordelijk voor de informatievoorziening 

omtrent de behandeling van de aangeboren afwijking (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Gynaecoloog 

o Nurse Practitioner 

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

9% 

35% 

74% 

4. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de oorzaak van de aangeboren afwijking. 

Er dient te worden gesproken over… 

15 het stadium van de zwangerschap waarin de afwijking zich ontwikkelt. 1, 2 96% 

16 de invloed van het leefpatroon van de moeder op het ontstaan van de afwijking. 1, 2 78% 

17 genetische bepaaldheid van de afwijking. 1 91% 

D1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de oorzaak te verzorgen (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Klinisch geneticus 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

50% 

55% 

86% 

5% 

5% 

0% 

 

18% 

5% 

5% 

D2 Welke discipline is naast de gynaecoloog verantwoordelijk voor de informatievoorziening omtrent de oorzaak 

van de aangeboren afwijking (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg  

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

52% 

65% 

43% 

18 mogelijke schuldgevoelens bij moeders. 2 96% 

5. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op mogelijke complicaties tijdens de behandeling van de aangeboren afwijking.  

Er dient te worden gesproken over… 

19 de wijze waarop de bevalling zal plaatsvinden. 1 100% 

20 mogelijke voedingsproblematiek bij het kind. 1 91% 

21 mogelijke longproblemen van het kind. 1 100% 

22 de kans op infecties bij het kind tijdens de behandeling. 1, 2 91% 

23 de kans op overlijden van het kind tijdens de behandeling. 1 100% 

24 een mogelijke lange opnameduur van het kind. 1 95% 

E Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de complicaties te verzorgen (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

1  

 

86% 

100% 

32% 

18% 

18% 
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o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

0% 

 

5% 

5% 

6. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de gevolgen van de aandoening voor de toekomst. 

7. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de kwaliteit van leven. 

Er dient te worden gesproken over… 

25 mogelijke hechtingsproblemen t.g.v. de ziekenhuisopname. 1, 2 52% 

26 mogelijk blijvende longproblematiek. 1 86% 

27 mogelijk lang aanhoudende voedingsproblematiek/intolerantie.  1 91% 

28 mogelijke leverproblemen t.g.v. parenterale voeding. 1, 2 52% 

29 mogelijke ontwikkelingsproblematiek. 1 86% 

30 een lange verbondenheid met en mogelijk afhankelijkheid van het ziekenhuis. 1 86% 

F1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening omtrent de gevolgen voor de toekomst en de 

kwaliteit van leven te verzorgen (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

82% 

95% 

18% 

45% 

27% 

0% 

 

5% 

5% 

F2 Welke discipline is naast de kinderchirurg verantwoordelijk voor de informatievoorziening omtrent de 

gevolgen voor de toekomst en de kwaliteit van leven (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Maatschappelijk Werk  

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

78% 

26% 

26% 

8. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de diversiteit in de verschillende betrokken disciplines. 

9. Informatievoorziening in het prenatale traject dient gericht te zijn op de verschillende verpleegafdelingen (NICU en MC) en de transities 

daarbinnen.  

Er dient te worden gesproken over… 

31 het multidisciplinaire karakter van de behandeling van de complexe ziektebeelden. 1 100% 

32 het feit dat als het kind stabiel genoeg is deze zal worden overgeplaatst van een IC-afdeling naar een HC-

afdeling.  

1,2 87% 

33 verschillende betrokken verpleegafdelingen en hun verschillende werkwijzen. 1, 2 35% 

G1 Welke discipline dient volgens u de informatievoorziening over het multidisciplinaire karakter van de 

behandeling te verzorgen (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

82% 

77% 

18% 

9% 

41% 

27% 

 

5% 

5% 

G2 Welke discipline is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over het multidisciplinaire karakter van de 

behandeling (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg  

o Nurse Practitioner 

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

87% 

78% 

13% 

22% 

34 de inhoud en gedetailleerdheid van de informatievoorziening en deze wordt afhankelijk van de casus en in 

overleg met ouders bepaald. 

2 96% 
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Informatievoorziening: Vorm 

10. Informatie omtrent de aangeboren afwijking dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze voor ouders duidelijk en begrijpelijk 

is. 

35 Na een consult wordt met betrekking tot de inhoud van de gegeven voorlichting een aantekening gemaakt in 

het dossier. 

2 100% 

36 De zorgverlener die ouders van informatie voorziet vraagt na of zij de gegeven informatie hebben begrepen. 1 100% 

11. Informatie omtrent de aangeboren afwijking dient op een dusdanige wijze te worden gegeven zodat deze volledig is en geen halve waarheden 

bevat. 

37 Om te garanderen dat ouders volledig worden geïnformeerd dienen de verschillende onderdelen van de 

informatievoorziening op een checklist te worden afgetekend zodra ze zijn besproken. 

1 86% 

38 Tijdens het eerste prenatale consult met de kinderchirurg wordt nogmaals een echo gemaakt om de 

informatievoorziening te ondersteunen. 

1, 2 74% 

39 De verschillende betrokken disciplines dienen voor de verslaglegging van de prenatale voorlichting en 

begeleiding gebruik te maken van een centraal dossier. 

2 96% 

12. Informatie omtrent de aangeboren afwijking dient binnen een termijn van 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling plaats te vinden. 

40 Binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling wordt een voorlichtingsplan opgesteld. 1 86% 

H1 Welke discipline is volgens u verantwoordelijk voor het opstellen van dit voorlichtingsplan (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

1  

 

55% 

68% 

73% 

9% 

36% 

5% 

0% 

H2 Welke discipline is verantwoordelijk voor het opstellen van een voorlichtingsplan (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog  

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

2  

 

30% 

61% 

70% 

17% 

41a Binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling vindt consultatie van een kinderchirurg plaats. 1 59% 

41b Consultatie van een kinderchirurg binnen 24-48 uur na de prenatale diagnosestelling wordt als wenselijk 

geacht en dient dan ook als richtlijn. 

2, 3 91% 

13b. Informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking dient zo nodig over meerdere consulten verdeeld te worden. 

42 De informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking wordt verspreid over meerdere consulten. 1, 2 91% 

14b. Informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking middels een mondeling gesprek is essentieel. 

15b. Informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking middels schriftelijk materiaal is een belangrijke ondersteuning bij mondelinge 

voorlichting. 

43 Ouders ontvangen van de betrokken hulpverlener de beschikbare schriftelijke informatie als 

aanvulling/verduidelijking op eerder gegeven mondelinge informatie. 

1 100% 

44 Ouders ontvangen internetadressen van door het ziekenhuis geselecteerde websites als 

aanvulling/verduidelijking op eerder gegeven mondelinge informatie.  

1, 2 87% 

I1 Welke discipline is volgens u verantwoordelijk voor de selectie van geschikte websites (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

59% 

86% 

45% 

23% 

41% 

9% 

 

5% 

5% 

I2 Welke discipline is naast de kinderchirurg verantwoordelijk voor de selectie van geschikte websites 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

2  
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o Neonatoloog  

o Gynaecoloog 

o Nurse Practitioner 

o Per situatie wordt bekeken wie verantwoordelijk is. 

65% 

35% 

35% 

43% 

18. Informatievoorziening dient in een volgend consult gericht te zijn op de prognose, kwaliteit van leven, behandelingsmethoden en oorzaak. 

45 In overleg met ouders wordt door de betreffende zorgverlener besproken of zij informatie gefaseerd willen 

ontvangen. 

1 86% 

19. Informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking dient herhaaldelijk te worden gegeven. 

46 De verschillende consulten worden gestart met een korte herhaling van de onderdelen die in een eerder 

consult reeds zijn besproken. 

1 86% 

47 De betrokken zorgverlener vraagt voorafgaand aan een nieuw consult of er naar aanleiding van het vorige 

consult nog vragen en/of onduidelijkheden zijn. 

1 95% 

20. Informatievoorziening omtrent de aangeboren afwijking dient in alle rust en tijd te geschieden. 

48 Informatievoorziening vindt in een rustige afgesloten ruimte binnen de polikliniek plaats. 1 100% 

49 Voorafgaand aan een consult/informatievoorziening maakt de betrokken hulpverlener aan derden kenbaar 

dat hij/zij niet gestoord wil worden. 

1, 2 87% 

50 Voorafgaand aan een consult/informatievoorziening geeft de betrokken hulpverlener zijn/haar pieper af of 

schakelt deze uit. 

1, 2 74% 

Continuïteit van zorg 

21b. Tijdens het prenatale traject dient continuïteit van de specialist te bestaan. 

51 Zodra een congenitale afwijking wordt gediagnosticeerd wordt ouders een “rode draad arts” aangewezen. 

Deze arts is vervolgens gedurende het gehele traject het eerste aanspreekpunt. 

1 95% 

J1 Welke discipline is volgens u geschikt om als “rode draad arts” op te treden (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

1  

36% 

77% 

50% 

9% 

23% 

0% 

0% 

J2 Welke discipline is geschikt om als “rode draad arts” op te treden (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog  

o Per situatie wordt bekeken wie geschikt is. 

2  

65% 

78% 

26% 

30% 

52 In verband met specifieke verschillen tussen NICU problematiek en chirurgische problematiek worden ouders 

meerdere “rode draad artsen” toegewezen. 

2, 3 91% 

22. Tijdens het prenatale traject dienen ouders de activiteiten, die gericht zijn op prenatale begeleiding aangeboden te krijgen in een onafgebroken 

keten van zorg. 

23. Tijdens het prenatale traject dient een transmuraal karakter te bestaan, waarbij wordt samengewerkt door disciplines in het ziekenhuis 

onderling, maar ook met bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige en/of thuiszorg. 

53 De zorg rondom de prenatale begeleiding van ouders dient te worden omschreven in een keten van zorg. 1 100% 

54 Kinderen en hun ouders waarbij prenataal een congenitale afwijking is gediagnosticeerd dienen periodiek in 

een multidisciplinair overleg te worden besproken. 

1 95% 

K1 Welke disciplines dienen volgens u bij een dergelijk multidisciplinair overleg te worden betrokken (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Huisarts 

o Verloskundige 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk………………………………. 

o Klinisch geneticus 

1  

 

95% 

100% 

100% 

100% 

50% 

27% 

77% 

23% 

 

9% 
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o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

5% 

5% 

K2 Welke disciplines dienen naast de neonatoloog, kinderchirurg, gynaecoloog en maatschappelijk werk bij een 

multidisciplinair overleg te worden betrokken (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Huisarts 

o Nurse Practitioner 

o Per situatie wordt besloten wie wordt betrokken. 

2  

 

13% 

61% 

65% 

55 De verschillende stappen van de prenatale begeleiding worden opgenomen binnen een behandelplan. 1 100% 

L1 Welke discipline is volgens u verantwoordelijk voor het opstellen van een dergelijk behandelplan (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

1  

 

55% 

73% 

68% 

23% 

50% 

5% 

0% 

L2 Welke discipline is verantwoordelijk voor het opstellen van een behandelplan (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg  

o Gynaecoloog  

o Nurse Practitioner  

o Per situatie wordt besloten wie verantwoordelijk is. 

2  

 

52% 

78% 

43% 

13% 

26% 

56 Maatschappelijk werk en de neonatoloog dienen tijdens het prenatale traject periodiek met elkaar te 

overleggen ten aanzien van bijzonderheden met de verschillende casussen. 

2 87% 

57 Huisarts en verloskundige worden tijdens het prenatale traject op de hoogte gehouden van het verloop met 

als doel de continuïteit van de begeleiding in de thuissituatie te waarborgen.  

2 100% 

M Welke discipline is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de huisarts en de verloskundige? 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:……………………….. 

2  

13% 

39% 

96% 

9% 

4% 

0% 

0% 

Ondersteuning 

24. Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener ouders tijdens het prenatale traject te adviseren consulten niet 

alleen te bezoeken. 

58 Ouders worden tijdens het consult waarin de eerste diagnose wordt gesteld geadviseerd vervolgconsulten 

niet alleen te bezoeken, maar zich te laten ondersteunen door de partner, een overig familielid en/of vriend.. 

1 100% 

25. Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener over een open houding te beschikken. 

26. Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener de aandacht te vestigen op positieve houdingsaspecten bij 

ouders. 

27. Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener in te gaan op de gevoelsbeleving van ouders. 

28. Om ouders op een juiste wijze te kunnen ondersteunen dient de zorgverlener ouders te stimuleren hun gevoelens te uiten. 

59 Binnen de bij- en nascholingsprogramma’s wordt een (opfris)cursus m.b.t. empatische vaardigheden en 

slecht-nieuws gesprekken opgenomen.   

1, 2 83% 

N1 Welke discipline komt volgens u in aanmerking voor een dergelijke (opfris)cursus m.b.t. empatische 

vaardigheden (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

1  

 

68% 

68% 

59% 

27% 

36% 

32% 
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o Klinisch geneticus 5% 

N2 Welke discipline komt volgens u in aanmerking voor een dergelijke (opfris)cursus m.b.t. empatische 

vaardigheden (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg  

o Gynaecoloog  

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner  

o Verpleegkundige 

2  

 

74% 

91% 

74% 

35% 

48% 

43% 

29. Om ouders op een juiste wijze te kunnen begeleiden dient de zorgverlener standaard psycho-sociale begeleiding aan te bieden. 

60 Zodra de aangeboren afwijking wordt gediagnosticeerd dient een consult te worden afgesproken met 

maatschappelijk werk.  

1 86% 

61a De maatschappelijk werker is tijdens de overige controle echo’s aanwezig ter ondersteuning van de ouders. 1 9% 

61b In overleg met ouders wordt in aansluiting op de verschillende echo’s een gesprek met Maatschappelijk Werk 

gepland.  

2 87% 

62 Ouders beslissen na een  standaard kennismakingsgesprek met Maatschappelijk Werk zelf of zij dit contact 

willen voortzetten. 

2 91% 

Zorg op maat 

30. Om zorg op maat te kunnen bieden dient binnen 24 uur na de prenatale diagnosestelling verwijzing naar een specialist plaats te vinden. 

63 Zodra een congenitale afwijking wordt gediagnosticeerd legt de betrokken hulpverlener contact met een 

specialist op het betreffende gebied. 

1 95% 

64 Verwijzing naar een specialist wordt een onderdeel van een nog te ontwikkelen zorgketen.  1 95% 

O1 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een dergelijke zorgketen (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

64% 

82% 

73% 

23% 

36% 

0% 

 

5% 

5% 

O2 Wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een zorgketen rondom het prenatale voorlichtingstraject 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog  

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner  

2  

 

52% 

83% 

74% 

13% 

30% 

31. Om zorg op maat te kunnen bieden dienen professionals gebruik te maken van mogelijkheden en vaardigheden van andere relevante 

disciplines. 

65 Betrokken zorgverleners dienen periodiek samen te komen om de verschillende casussen te bespreken.  1 100% 

P1 Welke disciplines dienen volgens u bij een dergelijk overleg aanwezig te zijn (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Klinisch geneticus 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

o Gastro-enteroloog 

o Diëtist  

1  

95% 

100% 

95% 

86% 

77% 

23% 

 

 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 
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P2 Welke disciplines dienen naast de neonatoloog, kinderchirurg, gynaecoloog en Maatschappelijk Werk bij een 

periodiek casusoverleg aanwezig te zijn (meerdere antwoorden mogelijk): 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige  

o Per situatie wordt besloten wie aanwezig dienen te zijn. 

2  

 

57% 

22% 

48% 

66 Er wordt ouders een multidisciplinair consult aangeboden. 1, 2 87% 

Q1 Welke discipline dienen volgens u bij een dergelijk multidisciplinair consult aanwezig te zijn (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

o Klinisch geneticus 

o Kindercardioloog 

o Kinderneuroloog 

1  

 

59% 

73% 

50% 

45% 

27% 

9% 

 

5% 

5% 

5% 

Q2 Welke disciplines dienen bij een dergelijk multidisciplinair consult aanwezig te zijn (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg  

o Gynaecoloog  

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner  

o Per situatie wordt bekeken wie aanwezig dienen te zijn. 

2  

 

74% 

83% 

65% 

57% 

39% 

48% 

67 Zorgverleners hebben binnen de eigen discipline periodiek intercollegiaal overleg over de behoeften van 

ouders 

2, 3 95% 

32b. Om zorg op maat te kunnen bieden ouders mogelijkheden te krijgen tot het zoeken van contact bij vragen.  

68 Ouders krijgen de mogelijkheid vragen te stellen tijdens een telefonisch spreekuur. 1, 2 100% 

R1 Welke discipline zou volgens u een dergelijk telefonisch spreekuur vorm moeten geven (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

o Neonatoloog 

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog 

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner 

o Verpleegkundige 

o Anders, namelijk:………………………………. 

1  

 

36% 

55% 

45% 

27% 

41% 

5% 

0% 

R2 Welke discipline zou een dergelijk telefonisch spreekuur vorm moeten geven (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Neonatoloog  

o Kinderchirurg 

o Gynaecoloog  

o Maatschappelijk Werk 

o Nurse Practitioner  

2  

 

48% 

78% 

52% 

22% 

52% 

34. Om zorg op maat te kunnen bieden dienen zorgverleners in overleg te treden met de ouders. 

35. Om zorg op maat te kunnen bieden dienen zorgverleners aansluiting te vinden bij de behoeften en kennis van ouders. 

69 De zorgverlener overlegt voorafgaand aan een consult met ouders over hun vragen, wensen en behoeften. 1 91% 

¹ De ronde(n) waarin de betreffende stelling aan de experts werd voorgelegd 

² Consensus (%)  na afloop van de laatste ronde waarin de betreffende stelling aan de experts werd voorgelegd 

 


