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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterthesis ‘Baringspijn raakt iedereen. Een zorgethische studie naar de 

geleefde ervaring van baringspijn.’ Het onderzoek naar de geleefde ervaring van baringspijn 

is uitgevoerd onder de betrokkenen bij ‘een (singuliere) praktijk van baren’ in de eerste lijn in 

Noord-Nederland. De uitvoering van het onderzoek en het schrijven van de thesis vonden, 

met onderbrekingen in verband met persoonlijke omstandigheden, plaats van half april 2017 

tot eind november 2018. Deze thesis is geschreven ter afronding van de master Zorgethiek en 

Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.  

Ik heb baringspijn als onderzoeksonderwerp gekozen vanuit mijn betrokkenheid met en 

ervaring in de eerstelijns verloskundige zorg en mijn docentschap aan de Verloskunde 

Academie Groningen. Het heeft me altijd geïntrigeerd welke betekenis we aan baringspijn 

kunnen toekennen in het baringsproces. De fysiologische benadering ten aanzien van baren 

die ik vanuit mijn vroedvrouwenopleiding meekreeg, lijkt de laatste jaren te verdwijnen uit 

het maatschappelijke en professionele beeld. Dat baart mij zorgen. Daarnaast kreeg ik vanuit 

de master Zorgethiek en Beleid nieuwe en waardevolle invalshoeken aangereikt om naar zorg 

te kijken. Ik heb de verbinding met kunst bewust toegevoegd aan dit onderzoek, omdat ik 

denk dat baringspijn moeilijk alleen in woorden te vatten is en omdat ik ervan overtuigd ben 

dat naast taal andere uitdrukkingsvormen van grote waarde zijn, ook in wetenschappelijk 

onderzoek. Dit onderzoek richt zich specifiek op de geleefde ervaring van baringspijn door de 

barende en de personen die bij haar baring betrokken waren. 

Het gebruik om mensen in het voorwoord te bedanken, stelt me voor een probleem. De regels 

schrijven voor dat in principe alleen de mensen bedankt worden die van hulp zijn geweest bij 

het schrijven van de thesis. Vanuit zorgethisch oogpunt is te stellen dat ik ben ondersteund 

door een heel netwerk van mensen en zo heb ik dat ook ervaren. Het is ondoenlijk om 

iedereen persoonlijk te bedanken. Het feit dat ik niet iedereen kan noemen, wordt mij hiermee 

hopelijk vergeven. 

Merel Visse, mijn begeleider, aan jou veel dank; voor mij ben je de verpersoonlijking van 

zorgethiek. Je eindeloze geduld en creatieve meedenken, je immer opbouwende feedback, je 

boodschappen dat er in het leven ook andere dingen van belang zijn naast studie en onderzoek 

hebben me steeds opnieuw vertrouwen gegeven dat de thesis af zou komen. Inge van 

Nistelrooij, tweede lezer; dank voor je kritische en precieze blik op mijn werk. Je 
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betrokkenheid bij het onderwerp heeft me gestimuleerd. Aan mijn werkgever, mijn 

leidinggevende en mijn altijd begripvolle en geïnteresseerde collega’s ben ik veel dank 

verschuldigd; jullie facilitering, ondersteuning, bereidheid tot sparren en opvang van 

werkzaamheden tijdens mijn regelmatige afwezigheid hebben het voor mij mogelijk gemaakt 

dat ik deze master überhaupt heb kunnen volgen. Het is een verrijking van mijn leven en mijn 

werk. Aan mijn collega José ben ik in het bijzonder dank verschuldigd, evenals aan de 

verloskundigenpraktijk waarin zij werkzaam is en het kraamcentrum waarmee de praktijk 

samenwerkt; zonder jullie hulp en inzet had ik geen respondenten kunnen vinden.  

Bijzondere dank gaat uit naar de respondenten, die ik in het kader van privacy niet bij naam 

kan noemen. Zij waren bereid om mee te werken aan mijn onderzoek en wilden daarvoor tijd 

vrijmaken. Tevens hebben ze zich kwetsbaar willen en durven opstellen. 

Mijn studiemaatjes en in het bijzonder Saskia en Nina; dank voor de niet aflatende interesse, 

het meedenken, het begrip, de peptalks/pepapps en de fijne ontmoetingen. 

Wim, je ondersteuning, je trots en je relativerende humor hebben me enorm geholpen om het 

vol te houden. We zullen weer meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen op dezelfde 

verdieping van ons huis en kunnen er nu samen zonder tas vol studieboeken op uittrekken. 

Daar kijk ik naar uit! Judith, Jan, Ruben en Nynke; ik vond het bijzonder om te studeren in 

een periode dat jullie dat ook deden of net gedaan hadden. Dat gaf me een gevoel van 

verbinding en ik ondervond ondersteuning door jullie betrokkenheid en interesse. Ik verheug 

me er op om niet steeds te hoeven zeggen dat ik niet veel tijd heb om samen iets te doen. 

Als laatste wil ik mijn ouders, broer en zus bedanken. Mijn ouders zijn niet direct, maar wel 

indirect van positieve invloed geweest op het afronden van deze master. Mijn moeder zou, als 

ze nog leefde, enorm trots geweest zijn. Zij bracht mij doorzettingsvermogen bij, en dat had ik 

nodig. Mijn vader is door zijn dementie niet meer in staat om te begrijpen wat ik doe. Hij 

bracht mij nieuwsgierigheid en analytisch denken bij. Ook dat had ik nodig. Hij zou zonder 

zijn ziekte mijn thesis zeker met interesse hebben gelezen. Bart en Saskia; dank voor jullie 

betrokkenheid. Familie-zijn bewerkstelligt een waardevolle, blijvende verbondenheid. 

Astrid Klepper,   

 

Groningen, 01-12-2018 
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Samenvatting 

 

In Nederland is een toename van medische interventies in de verloskunde, waaronder 

medicinale behandeling van baringspijn. Het is de vraag of dat een wenselijke ontwikkeling 

is; de pijn wordt verminderd, maar er zijn nadelen verbonden aan deze interventie voor 

moeder en kind. Uit literatuur blijkt de sociale context en de houding van zorgverleners, 

zowel positief als negatief, invloed te hebben op de ervaring van baringspijn door de barende. 

Tevens wordt duidelijk dat een visie op baringspijn nog onvoldoende is uitgewerkt. Echter, 

niet eerder is de ervaring van baringspijn onderzocht binnen de gehele sociale context van een 

baring. Dit zorgethische onderzoek richt zich specifiek op de geleefde ervaring van 

baringspijn door alle betrokkenen in ‘een eerstelijns praktijk van baren’, om bij te dragen aan 

visieontwikkeling op baringspijn en goede zorg bij de baring. 

Er is een fenomenologisch onderzoek gedaan volgens de reflective lifeworld approach (RLA) 

naar de geleefde ervaring van baringspijn van de barende, haar partner en haar zorgverleners 

in een eerstelijns praktijk in Noord Nederland. De data zijn verzameld met behulp van 

observatie van de baring (close observation) en interviews. De RLA-analyse van de 

interviews is ondersteund met informatie uit de close observation. Verbeeldingen die 

respondenten beschreven, zijn daarnaast als insight cultivators ter ondersteuning geweest. 

Baringspijn deed via de barende een appel op de zorgverleners om er te zijn voor de barende 

en iets voor haar te doen. Tevens ontstond er verlangen naar verbondenheid om er met elkaar 

te zijn als een team voor zowel de barende als elkaar. Het ervaren van baringspijn dwong de 

zorgverleners zich te verhouden tot het ongewisse dat baringspijn met zich meebrengt. De 

barende ervoer haar baringspijn als een indringer die de beleving van haar lichaam 

beïnvloedde. Die baringspijn ervoer ze als krachtig wat angst opriep, maar ook als machtig 

subject met het vermogen haar angst te overmeesteren. Baringspijn deed bij de barende een 

sterk appel op het moeten verduren van het ongewisse en op het vertrouwen of ze dat 

verduren vol zou houden. Ze ontleende veel vertrouwen uit het ontstane team. 

Het er zijn, present zijn, blijkt van groot belang bij het verduren van baringspijn. De 

afstemming op de, unieke, barende kan haar helpen de ongewisheid en de gedachte dat zij het 

niet zou kunnen te doorstaan. In het ondersteunen van de barende is het voor haar vertrouwen 

cruciaal dat er bij de zorgverleners congruentie is tussen woord en lichaamstaal. Onmisbaar 
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daarbij is dat de zorgverleners werkelijk vertrouwen hebben in een goede afloop van de 

baring.  

De ongewisheid die ontstaat uit het aangaan van een relatie met elkaar, zou als onlosmakelijk 

onderdeel van baringszorg moeten worden gezien. Het vormen van een team met alle 

zorgverleners en de barende zorgt er in versterkte mate voor dat de barende zich niet verlaten 

voelt. Onderkenning van interdependentie is daarbij van belang, evenals het anticiperen 

daarop; afstemming hierover kan al voor de baring plaatsvinden.  

De betekenisgeving die aan baringspijn wordt toegekend, zou kunnen worden uitgebreid met 

de gedachte dat baringspijn zich als subject kan manifesteren; dat kan bijdragen aan het 

overwinnen van angst van de barende. Tevens kan baringspijn de beleving van (een deel van 

het) lichaam als object bewerkstelligen. Vanuit maatschappelijk oogpunt zal goede zorg bij de 

baring gebaat zijn bij het politiek centraal stellen van baringszorg; erkennen dat goede 

baringszorg van invloed is op het leggen van een goede basis voor alle mensen, ook op 

langere termijn, die verder gaat dan de directe zorg voor een technologisch goed verlopende 

baring én met oog voor het complexe web van (nieuw ontstane) relaties en de 

interdependentie van alle mensen. Dit zou een kanteling kunnen betekenen in de politieke 

visie op baringszorg. Dit kan tevens leiden tot een uitbreiding van betekenisgeving aan 

baringspijn, die een kanteling brengt in het (slechts) beschouwen van baringspijn als een te 

bestrijden risicofactor. Verder is het van belang te realiseren, dat baringspijn de partner van de 

barende afgeleid kwetsbaar kan maken. Dat betekent dat ook hij/zij zorg behoeft tijdens de 

baring. Als laatste is het goed bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de zorgverlener in het 

huidige denken over baringspijn. Standvastigheid in de overtuiging van fysiologie, nuancering 

van het principe respect voor autonomie en moed om het ongewisse te omarmen zijn hierbij 

onmisbaar. 
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1. Probleemstelling en relevantie 

  

1.1 Aanleiding 

Baringspijn1 is, anders dan veel andere pijnvormen, niet verbonden met pathologie. Een ander 

onderscheidend aspect is, dat baringspijn is verbonden met een life event, namelijk de 

geboorte van een kind (Caton, 1999).  

De laatste jaren lijkt baringspijn in Nederland maatschappelijk anders te worden beschouwd: 

werd het vroeger gezien als een te dragen gegeven, of leidde het dragen ervan zelfs tot een 

soort heldendom, nu is het regelmatig iets onaanvaardbaars dat moet worden bestreden 

(Klomp, 2015; Veringa & Van Cranenburgh, 2010).  Mogelijk gaat hiermee iets wezenlijks 

verloren, namelijk ‘geboorte geven en geboren worden zonder (onnodig) medisch ingrijpen’. 

Hiermee sluit ik me aan bij de woorden van De Vries (2011): 

 

 

 

 

Daarom wil ik onderzoeken hoe baringspijn wordt ervaren en hoe daarmee wordt omgegaan 

door de barende en andere direct betrokkenen. Met mijn onderzoek hoop ik bij te dragen aan 

inzicht in de beleving van baringspijn en daarmee aan goede geboortezorg.  

1.2 Maatschappelijk probleem 

Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw is in de westerse wereld sprake van 

medicalisering (Conrad, 1992). Hiermee wordt bedoeld “(…) a process by which nonmedical 

problems become defined and treated as medical problems, usually in terms of illnesses or 

disorders” (p.209). Niet-medische problemen als normale levensprocessen of gedrag dat als 

afwijkend wordt beschouwd, krijgen een medisch etiket en worden als zodanig behandeld 

(Christiaens, Nieuwenhuijze & De Vries, 2013; Conrad, 1992). Medicalisering wordt in de 

                                                 
1 Zie bijlage 1, de Begrippenlijst, voor de definitie van baringspijn. 

Nederland, ooit een trots voorbeeld met haar gezonde, zuinige en evenwichtige 

benadering van de bevalling en waar vrouwen nog een echte keuze hadden – niet 

alleen tussen thuis- of ziekenhuisbevalling- is ‘getting with the program’ en is 

hard op weg naar hospitalisering van alle geboortes. We – Nederland èn de 

wereld- dreigen iets kostbaars te verliezen. (De Vries, 2011, p.17). 
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literatuur besproken als een maatschappelijk probleem; een onnodige medische expansie die 

kostbaar is en schade toebrengt in plaats van beperkt (Christiaens et al., 2013; Johanson, 

Newburn & Macfarlane, 2002; Van Dijk, Faber, Tanke, Jeurissen, & Westert, 2016).  

De oorzaak van medicalisering moet niet alleen gezocht worden in de (toenemende 

mogelijkheden in de) medische wereld. De huidige maatschappelijke tendens is om medische 

oplossingen te zoeken voor sociale problemen. Hiermee medicaliseren we maatschappelijke 

vraagstukken, zoals ongelijkheid en omgang met angst en lijden, en zoeken we de oorzaken 

en oplossingen hiervoor steeds meer op individueel niveau (Van Dijk et al., 2016). Een 

voorbeeld hiervan is de nadruk die tegenwoordig ligt op risico’s bij een zwangerschap: een 

normaal verlopende zwangerschap wordt een ‘laag-risico-zwangerschap’ genoemd. Het 

(traditionele) vertrouwen in een goede afloop wordt daarmee ondermijnd. Dit creëert angst bij 

zowel de barende als verloskundige zorgverleners waardoor er meer gegrepen wordt naar 

interventies, waaronder pijnbehandeling (De Vries, 2011). Ook in Nederland is aandacht voor 

medicalisering. In een rapport is vastgesteld dat van overheidswege aandacht moet zijn voor 

de maatschappelijke en politieke invloed op het ontstaan van medicaliseren en voor het keren 

daarvan (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017).  

 

Binnen de geboortezorg is, zoals hierboven al werd aangestipt, tevens sprake van 

medicalisering. Obstetrici spelen een belangrijke rol in het sparen van levens bij complicaties 

in de zwangerschap of bij de geboorte met behulp van (nieuwe) technologie. In ontwikkelde 

landen zijn echter medische interventies routine geworden bij een fysiologische geboorte 

zonder bewijs van effectiviteit (De Vries, 2011; Conrad, 1992; Johanson et al., 2002; Van 

Dijk et al., 2016). Nederland staat erom bekend dat de geboortezorg minder gemedicaliseerd 

is vergeleken met andere westerse landen (Klomp, 2015; De Vries, 2004). De Koninklijke 

Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse opleidingen voor 

verloskundigen dragen de fysiologische benadering van zwangerschap en geboorte nog steeds 

uit (KNOV, 2018). Toch neemt de laatste jaren ook in Nederland het aantal verwijzingen voor 

specialistische zorg rondom de geboorte toe. Er worden bijvoorbeeld meer baringen 

medicinaal opgewekt, er worden meer keizersneden verricht en er is een toename van 

pijnbehandeling door middel van epidurale analgesie2 (Klomp, 2015; Offerhaus, 2017; 

Perined, 2006, 2018). Als reactie hierop is er in Nederland een beweging gaande om 

medicalisering in de verloskunde en het routinematig toepassen van protocollen te 

                                                 
2 De zogenaamde ‘ruggenprik’. Zie bijlage 1 voor de beschrijving van epidurale analgesie. 
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verminderen (Stichting Geboortebeweging, z.d.) Dit onderzoek richt zich op (het ervaren van 

en omgaan met) baringspijn in Nederland.  

In Nederland lijkt een omslag gaande in het gebruik van epidurale analgesie tijdens de baring. 

Nederland onderscheidt zich internationaal vanouds door gering gebruik van pijnbehandeling 

tijdens de ontsluitingsperiode van de bevalling (Perined, 2006; Klomp, 2015). Dit komt voort  

uit de algemeen gedragen visie dat geboorte een fysiologisch proces is, waarin vrouwen die 

natuurlijk bevallen baringspijn kunnen hanteren (De Vries, 2004; Klomp, 2015; KNOV, 

2018; KNOV, De Boer & De Roon-Immerzeel, 2013; Leap, Dodwell & Newburn, 2010; 

Logsdon & Smith-Morris, 2017). Leap et al. (2010) beschrijven dit als de working with pain 

benadering. Sinds in 2008 de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse 

(NVA) en de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een richtlijn publiceerden 

over pijnbehandeling tijdens de baring, is de toegankelijkheid voor pijnbehandeling 

toegenomen (KNOV et al., 2013). In de richtlijn wordt geadviseerd dat het verzoek van de 

vrouw om pijnstilling in principe gehonoreerd wordt en een indicatie is voor medicinale 

pijnbehandeling3 (NVA & NVOG, 2008). Dit advies komt tegemoet aan een behoefte die al 

langer in het publieke debat door vrouwen wordt geuit (Trouw.nl, 1999; Witteman, 2003). Het 

gebruik van epidurale analgesie bij baringen in Nederland laat een stijging zien: van 5,4 

procent in 2003, 11,3 procent in 2008 naar 21,7 procent in 2016 (Perined, 2006, 2009, 2018). 

Er lijkt een omslag gaande naar wat Leap et al. (2010) beschrijven als de pain relief 

benadering; het dominante paradigma in landen met een hoog inkomen. Dat wordt 

gekarakteriseerd door de overtuiging dat geen enkele vrouw hoeft te lijden onder baringspijn 

en dat die pijn kan worden verlicht door het (actief) aanbieden van farmacologische middelen 

(Leap et al., 2010). Ondanks de traditie in Nederland om baringspijn als iets normaals te 

aanvaarden, is het gebruik van pijnbehandeling tijdens de baring toegenomen. Nederland lijkt 

mee te gaan in de trend om baringspijn te benaderen én te behandelen als onnodig lijden. 

Het is de vraag of de toename van epidurale analgesie bij baringen toe te juichen is. Epidurale 

analgesie neemt zoals bedoeld veelal de baringspijn weg, maar er blijken ook nadelen aan 

verbonden. Veringa en Van Cranenburgh (2010) stellen dat er een onvoldoende uitgedachte 

visie op baringspijn is en dat het ondoordacht bestrijden van pijn risico’s kan hebben. Pijn kan 

zinvol gedrag afdwingen en fysiologie positief beïnvloeden (Veringa & Van Cranenburgh, 

2010). Voor medicamenteuze pijnbehandeling wordt de barende verwezen naar 

                                                 
3 Epidurale analgesie3 wordt in de richtlijn aanbevolen als eerste keuze in verband met de effectiviteit en de 

veiligheid (NVA & NVOG, 2008). 
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specialistische zorg in het ziekenhuis (KNOV et al., 2013). Het verplaatst en verwezen 

worden naar een ziekenhuis tijdens de baring wordt geassocieerd met een meer negatieve 

ervaring en toegenomen pijnervaring (Rijnders et al., 2008). Verwijzing voor pijnbehandeling 

naar het ziekenhuis verbreekt doorgaans de continuïteit van zorg tijdens de baring met een 

vertrouwde zorgverlener. Beide factoren verhogen het aantal medische ingrepen tijdens de 

baring en verlagen de kans op een spontane vaginale baring (Bohren, Hofmeyr, Sakala, 

Fukuzawa & Cuthbert, 2017; Leap et al., 2010; MacKinnon, Yang, Feeley, Gold & Hayton, 

2017; Maternity Care Working Party, 2007; KNOV et al., 2013). Daardoor kijken vrouwen 

minder tevreden op hun baring terug (Rijnders et al., 2008; Klomp, De Jonge, Hutton, Hers, & 

Lagro-Janssen, 2016). Tevens blijkt dat verwijzen en verplaatsen tijdens de bevalling ingeval 

een vrouw veel baringspijn ervaart, meer geassocieerd wordt met postpartum traumatic stress 

disorder (MacKinnon et al., 2017). Barende vrouwen kunnen zich met name in een drukke 

(klinische) omgeving angstig en geïsoleerd voelen (Larkin, Begley & Devane, 2010). 

Daarnaast heeft epidurale pijnbehandeling andere, fysieke, nadelen voor zowel moeder als 

kind4 (KNOV, 2013; Maternity Care Working Party, 2007; NVA & NVOG, 2008).  

Gebruik van en verwijzen voor epidurale analgesie lijkt dus, naast fysieke nadelen voor 

moeder en kind, een spontane baring te verkleinen en soms juist angst en baringspijn te 

veroorzaken. Daarnaast is onze visie op baringspijn nog niet voldoende uitgedacht. Deze 

bevindingen zetten aan tot nadenken over of we de goede weg inslaan met toenemend gebruik 

van epidurale analgesie tegen baringspijn. Dit wordt bekrachtigd door het feit dat wanneer 

geboortezorg gehospitaliseerd5 raakt, de weg terug naar ‘natuurlijke geboorte’6 moeilijk is 

(Logsdon & Smith-Morris, 2017). 

 

Anderzijds moeten de voordelen van epiduraal analgesie bij de baring niet worden uitgewist. 

Een negatief/traumatisch ervaren bevalling, waarin baringspijn en de relatie met de  

zorgverlener een rol kunnen spelen, kan de kans verhogen op postpartumdepressie (PPD) 

(Larkin et al., 2010; NVA & NVOG, 2008; Wijma, Söderquist & Wijma, 1997). PPD kan een 

negatieve invloed hebben op de moeder-kindbinding (NVA & NVOG, 2008; Larkin et al., 

2010). Er lijkt daarnaast een sterke correlatie te zijn tussen PPD bij de moeder en PPD bij de 

                                                 
4 Zie bijlage 1 voor uitgebreidere toelichting op de nadelen van epidurale analgesie. 
5 Epidurale analgesie kan alleen in het ziekenhuis worden toegediend. Zie ook bijlage 1 onder het begrip 

epidurale analgesie. 
6 Met ‘natuurlijke geboorte’ wordt bedoeld: een geboorte met minimale technologische interventie en zonder 

pijnbehandeling. 
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vader, wat belangrijke implicaties heeft voor de gezondheid en het welzijn binnen het gezin 

(MacKinnon et al., 2017). Zowel een slechte moeder-kindbinding als PPD bij de ouder(s) 

kunnen op hun beurt negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind, ook op de 

lange termijn (Zimbardo, Robbins & Mccain, 2017). 

Uit voorgaande valt af te leiden dat het laatste nog niet is gezegd over wat goede zorg is 

rondom baringspijn. De vraag is of we de oplossing voor de behoefte aan het wegnemen van 

baringspijn moeten zoeken in medicamenteuze pijnbehandeling. Hoe wordt omgegaan met de 

baring en baringspijn door zowel de barende, omstanders en zorgverleners en in welke 

context dat plaatsvindt, is van invloed op hoe de barende haar bevalling beleeft en erop 

terugkijkt. Dit heeft direct of indirect invloed op de moeder, haar kind, partner en/of andere 

gezinsleden. Het is daarom relevant om (het ervaren van en omgaan met) baringspijn te 

onderzoeken; het raakt immers iedereen.  

1.3 Wetenschappelijk probleem 

Uit de vorige paragraaf wordt duidelijk dat er veel onderzoek is gedaan naar baringspijn. 

Daaronder bevinden zich grotendeels kwantitatieve studies (Savage, 2006). Het meeste 

onderzoek is gedaan in landen waar vrouwen beperkte keuze hebben ten aanzien van de plaats 

van bevallen (meestal het ziekenhuis) en waar een medisch model wordt gehanteerd met 

routinematige pijnmedicatie als dominante benadering (Klomp, 2015). Sinds de studie van 

Savage (2006) is internationaal meer kwalitatief onderzoek gedaan naar (de beleving van) 

baringspijn. 

De zorg rondom de baring en de context bepalen mede hoe baringspijn wordt ervaren en 

benaderd. Uit een Australisch fenomenologisch onderzoek blijkt, dat vrouwen een betekenis 

toekennen aan baringspijn en dat die betekenis vorm geeft aan de beleving van de baringspijn. 

Voorbeelden van deze betekenissen zijn: “Deze pijn heeft zin; ik kan ermee omgaan” of 

“Deze pijn is abnormaal; ik heb hulp nodig”. De sociale omgeving van de vrouw kan een 

positieve of negatieve invloed hebben op de betekenis die de barende aan de pijn geeft en kan 

de betekenisgeving ook voor en tijdens de baring veranderen. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik 

heb pijn maar voel me veilig; ik kan omgaan met de pijn.” “Ik heb pijn en voel me alleen 

gelaten; ik heb hulp nodig” (Whitburn, Jones, Davey, & Small, 2017).  Nederlandse vrouwen 

die hun baring als traumatisch hadden ervaren, geloven dat hun trauma verminderd had 

kunnen worden door betere communicatie door hun zorgverlener en emotionele steun 
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(Hollander et al., 2017). Vrouwen die continue ondersteuning krijgen tijdens de baring maken 

minder gebruik van medicamenteuze pijnbehandeling, zijn tevredener over hun bevalling en 

ervaren een groter psychologisch welbevinden. Zij ervaren niet minder pijn dan andere 

vrouwen en hun baring duurt korter (Klomp, 2015; KNOV et al., 2013; Larkin et al., 2010). 

De zekerheid voor vrouwen dat pijnbehandeling mogelijk is en dat zij invloed hebben op de 

besluitvorming hierover doet hen tevredener terugkijken op hun bevalling ongeacht of ze 

gebruik maakten van pijnbehandeling (KNOV et al., 2013). De ervaring van de baringspijn en 

de zorg die vrouwen ontvingen bij een eerdere bevalling blijkt cruciaal voor een volgende 

baring. De ervaring van pijn en negatieve ervaring met zorgverleners bij een eerdere bevalling 

veroorzaakt angst om te baren. Die angst doet vrouwen twijfelen over hun vermogen om te 

baren (Nilson & Lundgren, 2007). Wat betreft de context blijkt ook de zorgverlener hiervoor 

gevoelig; waarschijnlijk bieden (ook eerstelijns) zorgverleners in ziekenhuizen makkelijker 

medicamenteuze baringspijnbehandeling aan dan in een thuissetting (KNOV et al., 2013; 

Leap et al., 2010). De houding en ervaring van de professional hebben ook invloed op het 

aanbod van pijnbehandeling, die op zijn beurt de barende beïnvloedt. Leap et al. (2010) 

schrijven hierover: “Many health professionals also promote the use of pain relief because 

they feel disturbed by the noise and behaviour of women labouring naturally” (p. 22). De 

barende krijgt bij het aanbevelen van pijnbehandeling impliciet de boodschap dat het niet 

mogelijk is om de baring zonder pijnbehandeling te doorstaan (Leap et al., 2010). 

De aangehaalde onderzoeken uit deze en vorige paragraaf leveren waardevolle informatie op 

over de beleving van baringspijn door met name (barende) vrouwen. Uit die onderzoeken 

blijkt dat de sociale context van de barende, haar eigen houding en een eerdere negatieve 

ervaring van invloed zijn op de beleving van baringspijn. Een rode draad die hieruit te halen 

is, is dat continue ondersteuning en een goede relatie met de zorgverlener (die zich afstemt op 

de barende) tijdens de baring van waarde is bij het verdragen van baringspijn. Dit werkt door 

in het kunnen hanteren van de pijn en op een (tevens achteraf beleefde) positieve 

bevallingservaring. Dat heeft op zijn beurt weer een positieve weerslag op de moeder-kind-

binding en de geestelijke gezondheid van de ouders en het gezin. Ik heb echter geen 

onderzoeken kunnen vinden over de beleving van baringspijn en de reactie daarop van de 

personen die, al dan niet professioneel, betrokken zijn bij een baring. 

Dit onderzoek richt zich specifiek op een barende en haar sociale context. De zorgverleners en 

andere omstanders uit de privésfeer vormen de sociale context van de barende en die blijkt 

invloed te hebben op hoe de barende haar baring(spijn) beleeft. Het is daarom interessant om 
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te onderzoeken hoe zorgverleners en andere betrokkenen de baringspijn van de barende 

vrouw ervaren en hoe zij daarop reageren en daarnaast om te weten hoe de barende haar pijn 

in die (zorg)context ervaart. Dat is de insteek van mijn onderzoek. Deze insteek is tevens 

vanuit zorgethiek relevant, omdat zorgethiek antwoord zoekt op de vraag wat goede zorg is 

gegeven een particuliere situatie (zie ook hoofdstuk 2). Een baring is bij uitstek een 

particuliere situatie waarin zorg wordt afgestemd op de barende vrouw. Kwalitatief onderzoek 

hiernaar is waardevol, omdat dat diepgaand inzicht kan geven in de beleving van 

respondenten.  

1.4  Vraagstelling 

De hoofdvraag luidt: 

Wat is de essentie van de geleefde ervaring van baringspijn en hoe wordt daar door betrokken 

personen mee omgegaan? En wat betekent dit voor goede zorg bij de baring vanuit een 

zorgethisch perspectief? 

De deelvragen zijn: 

a) Wat is er binnen zorgethische literatuur bekend over ervaren van en omgaan met 

pijn/het lijden van de ander binnen een zorgrelatie? 

b) Hoe ervaart de barende haar baringspijn in de zorgrelatie? 

c) Hoe wordt baringspijn ervaren door de personen7 die de barende ondersteunen? En hoe 

wordt daarmee omgegaan?   

d) Wat betekenen de antwoorden op bovenstaande vragen voor goede zorg bij de baring 

vanuit een zorgethisch perspectief? 

1.5 Doelstelling 

Het doel in dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de beleving van baringspijn door een 

barende en de personen die de barende ondersteunen en tot welk antwoord dat leidt.  

Het doel van dit onderzoek is bijdragen aan het inzicht dat geboortezorg een sterk relationeel 

karakter heeft en hoe van daaruit geboortezorg tot stand komt. Tevens beoog ik een bijdrage 

te leveren aan wetenschappelijk onderzoek binnen de Nederlandse verloskunde vanuit een 

                                                 
7 Zie paragraaf 3.4 voor de definitie van de onderzoekseenheid, ter verduidelijking van welke personen het 

betreft. 
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zorgethische (onderzoeks)benadering. Hiermee hoop ik bij te dragen aan visieontwikkeling op 

baringspijn en (ontwikkeling van) goede (geboorte)zorg. 
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader uitgewerkt waarbinnen dit onderzoek is gedaan. 

Als eerste wordt het zorgethische kader toegelicht als vertrekpunt en basis van dit onderzoek8. 

Vervolgens worden zorgethische concepten uitgewerkt, die aansluiten bij de invalshoeken die 

uit het voorgaande hoofdstuk tevoorschijn kwamen en antwoord kunnen geven op de 

deelvraag: Wat is er binnen zorgethische literatuur bekend over ervaren van en omgaan met 

pijn/het lijden van de ander binnen een zorgrelatie? De concepten worden doorgrond op 

welke toegevoegde waarde zij kunnen hebben voor zorg voor de barende met baringspijn.  

2.2 Zorgethisch kader  

Dit onderzoek wordt gedaan binnen een zorgethisch kader. Zorgethiek kan worden 

beschreven als een politiek-ethische stroming. Zorgethiek wil vanuit een bepaalde invalshoek 

begrijpen hoe zorg in elkaar zit. Zij kiest met name zorgrelaties en zorgstructuren als 

invalshoek om zorg te onderzoeken en te begrijpen. De invalshoek waarmee zorgethiek naar 

zorg kijkt, is te lezen uit de specifieke aandacht waarmee naar zorg gekeken wordt, namelijk 

“het unieke en specifieke van [zorg]situaties, het feit dat zorgbetrekkingen altijd 

afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen, het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn 

op grond van hun lichamelijkheid en het belang om in relatie te gaan staan met iemand die 

zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar” (Universiteit voor 

Humanistiek Vakgroep Zorgethiek, z.d .).  

De Utrechtse zorgethiek, van waaruit dit onderzoek is ontsproten, is daarnaast gericht op het 

vinden van antwoord op de vraag wat goede zorg is, gegeven een particuliere situatie (Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2017). Het begrip zorg wordt daarbij breed verstaan. Zorgen wordt 

beschouwd als een sociale praktijk; mensen stemmen voortdurend op anderen en zichzelf af, 

in professionele settingen en/of daarbuiten, en altijd binnen een geordende samenleving. Het 

antwoord op de vraag ‘wat goede zorg is, gegeven een particuliere situatie’ wordt gezocht 

door enerzijds empirisch onderzoek te doen in praktijken vanuit de gedachte dat het (moreel) 

                                                 
8 Aansluitend bij de master Zorgethiek en Beleid waarvan dit onderzoek de afsluiting is. 
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goede emergeert uit praktijken. Anderzijds wordt onderzoek gedaan vanuit verschillende 

theoretische concepten/invalshoeken, de zogenaamde critical insights. Deze worden gevoed 

vanuit verschillende disciplines, zoals ethiek, filosofie, sociale wetenschappen, politieke- en  

beleidswetenschappen en verpleegwetenschappen. Door empirisch onderzoek in praktijken te 

verbinden met critical insights, en andersom, ontstaat een dialectische verhouding tussen 

beide: een lemniscaat waarin beide elkaar verrijken en aanscherpen (Leget, Van Nistelrooij & 

Visse, 2017; Universiteit voor Humanistiek, 2015a). Figuur A verbeeldt deze dialectische 

verhouding tussen critical insights en empirisch onderzoek. Zie bijlage 3 voor een 

schematische weergave, het infogram, van de Utrechtse zorgethiek. 

 

Figuur A: Verbeelding van de dialectische verhouding tussen critical insights en empirie, 

passend bij de visie van de Utrechtse zorgethiek9 

Relationaliteit, contextualiteit en lichamelijkheid zijn voorbeelden van deze critical insights 

(Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017; Universiteit voor Humanistiek, 2015a). Deze critical 

insights hebben, zoals uit paragrafen 1.2 en 1.3 blijkt, relatie met (de zorg rondom) de baring 

en sluiten daarmee aan bij de praktijk van baren.  

Een andere link tussen zorgethiek en dit onderzoek is dat de bij de baring betrokken personen 

allen een zorgrelatie hebben, zowel (inter)professioneel als niet-professioneel, tot de barende 

en binnen een bepaalde zorgstructuur (bijvoorbeeld de eerstelijnszorg) fungeren. 

2.3 Conceptuele verkenning 

Uit de literatuur, beschreven in paragrafen 1.2 en 1.3, komt naar voren dat de respons van 

anderen op de barende en de relatie (en de continuïteit daarvan) tussen haar en de 

zorgverlener invloed hebben op haar ervaring van baringspijn (relationaliteit). Relationaliteit 

wordt in dit hoofdstuk belicht vanuit theorieën van Baart (presentietheorie), Van Heijst en 

Noddings. Allen gaan, passend bij het politieke aspect van zorgethiek, tevens in op de 

                                                 
9 Vrije verbeelding van afbeelding uit Leget C., Borry P. & De Vries R., ‘Nobody tosses a dwarf!’ The relation 

between the empirical and the normative reexamined, in: Bioethics, 4(23)2009, 226–235. Zie bijlage 3. 
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maatschappelijke trend naar meer vaktechnische zorg (passend bij medicalisering, beschreven 

in de probleemstelling) die invloed heeft op de zorgrelatie. Uit de literatuur blijkt tevens de 

context van invloed te zijn op de beleving van baringspijn bij zowel de barende als haar 

zorgverlener (contextualiteit). Contextualiteit wordt belicht vanuit de theorie van Tronto. Aan 

de conceptuele verkenning wil ik lichamelijkheid toevoegen, omdat baren en de daaraan 

verbonden pijn onmiskenbaar een lichaamsgebonden proces is. Lichamelijkheid wordt belicht 

vanuit de theorie van Slatman, die ingaat op de lichamelijke ervaring van pijn.  

2.3.1  Relationaliteit 

Baart (1996) benadrukt dat erkenning van lijden troost kan bieden; niet door het leed weg te 

nemen, maar door er voor de ander te zijn. Hij constateert in de moderne zorg een vervorming 

van troost; troosten wordt een handeling waarbij men is gericht op het wegnemen van leed als 

oplossing van een probleem. Daarmee wordt zowel de zorgvrager (ontvangt geen ware troost) 

als de zorgverlener (komt in een onmachtige positie) tekort gedaan (Baart, 1996). Vanuit de 

presentietheorie van Baart wordt belicht hoe een zorgverlener steun kan bieden aan iemand 

die lijdt op een wijze die voor zowel de zorgvrager als de zorggever betekenisvol is (Baart, 

2004; Baart, Van Dijke, Ouwerkerk, & Beurskens, 2011; Stichting Presentie, 2011). De 

presentietheorie is ontwikkeld met als doel goede zorg te beschrijven10 en gaat terug naar de 

kern van de zorg: “de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze 

zorg tot stand moet komen”(Baart et al., 2011, p.11). De relatie tussen zorgverlener en 

zorgvrager krijgt in de presentiebenadering een eigenstandige waarde en plek in de zorg. 

Vanuit presentie, aanwezig zijn, sluit de zorgverlener met aandacht en trouw aan op de 

zorgvrager en op wat deze nodig heeft. Daarbij is nauwgezette afstemming, nabijheid en 

aandacht nodig voor de behoeftige ander en zorgzaamheid in de volle zin van het woord. De 

zorg wordt op die wijze ingericht via relationeel programmeren: “vanuit de relatie blijkt wat 

goede zorg is voor deze cliënt op dit moment” (Stichting presentie, 2011). Dat is meer dan 

alleen de zorgvraag vaststellen en het toepassen van routineus professionalisme. Regels van 

het vak worden alleen toegepast, nadat is afgewogen of ze passen in de specifieke 

zorgsituatie. Het perspectief van de zorgvrager, met oog voor diens leefwereld en 

levensverhaal, is leidraad voor de zorg. Presentie is er primair op gericht om te zoeken naar 

een relatie tot het leven die zo bevredigend mogelijk is. ’Niets doen’ wordt daarbij vaak 

                                                 
10 Dat is gedaan door het werk van welzijnswerkers uitvoerig te bestuderen (Baart et al., 2011). Dit sluit sterk aan bij het 

uitgangspunt van zorgethiek; het goede is te vinden in de praktijk, het gaat erom dat bloot te leggen (Leget, Van Nistelrooij 

& Visse, 2017). De presentietheorie is zeker ook bruikbaar voor andere vormen van zorg (Van Heijst, 2005). 
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verkozen boven ‘iets doen’ vanuit de overtuiging dat er iets goeds kan gebeuren door niet 

direct tot handelen over te gaan. Dat staat haaks op het geloof in maakbaarheid. Het komt er 

bij presentie op neer dat de zorgverlener naast vakgerichte kwaliteiten ook altijd zichzelf 

aanbiedt in de zorg om en aan de ander. Dat betekent niet dat de zorgverlener alleen maar op 

de zorgvrager gericht is; die stemt ook steeds af op de eigen capaciteiten, (on)mogelijkheden 

en grenzen. Het resultaat van presentie voor zorgvragers is dat ze ervaren dat zorgverleners er 

daadwerkelijk voor hen zijn. Ze voelen zich voluit gezien en gehoord en ervaren dat ze niet 

worden verlaten. Zorggevers ervaren dat ze de menselijke maat kunnen combineren met hun 

vakbekwaamheid. Ze kunnen hun werk meer met beraad inrichten en met minder regels. Dat 

levert werkplezier en voldoening op (Baart 2004; Baart & Carbo 2013; Baart et al., 2011; 

Stichting presentie, 2011). Baart gaat uit van de kwetsbaarheid van ieder mens. Iedereen is in 

zijn leven op een bepaald moment op zijn manier kwetsbaar. Mensen die zorg ontvangen 

(primair kwetsbaren), zijn tevens kwetsbaar door de asymmetrische verhouding tussen 

zorgverlener en zorgontvanger. Daarnaast introduceert Baart de term ‘afgeleide 

kwetsbaarheid’. Dat betreft mensen die nauw betrokken zijn bij primair kwetsbare mensen, 

zoals ouders van een ernstig ziek kind (Baart & Carbo, 2013). Vertaald naar baringszorg kan 

de partner van de barende afgeleid kwetsbaar genoemd worden; die is immers nauw 

betrokken bij de barende die pijn heeft en zorg ontvangt. 

De zorgvisie die Van Heijst (2005) uiteenzet is gebouwd op drie pijlers: zorgethiek, Hannah 

Ahrendt’s denken over de menselijke conditie en Baarts presentietheorie. Van Heijst stelt dat 

marktwerking in de hedendaagse zorg berust op een amorele dynamiek waarin het draait om 

waren en niet om waarden. Om goedkoop te werken wordt zorg opgesplitst in 

deelhandelingen waarvoor indien mogelijk goedkoper personeel wordt ingezet. Dat gaat 

voorbij aan het feit dat mensen hechten aan personen om zich veilig te voelen. Er gaat 

daarmee iets mis met de menselijke maat in de zorg volgens Van Heijst. Zij pleit voor een 

professionele zorgbeoefening die gebaseerd is op menslievendheid en stelt dat 

zorgprofessionals plezier scheppen in de omgang met mensen. Menslievendheid in de zorg is 

niet iets nieuws, maar reeds ruimschoots aanwezig. Er is dus al een potentieel en het gaat 

erom de bestaande praktijken open te leggen als ethisch geladen manieren van doen, waarin 

mensen elkaar blijken te kunnen vinden op wat ze voor goed houden. Kenmerkend voor 

menslievende zorg is dan ook het tweerichtingsverkeer; de wijze waarop zorg wordt gegeven 

en de respons daarop van de zorgontvanger. Die respons is voor de zorgverlener zeer 

waardevol en misschien wel voorwaardelijk om het werk vol te houden. Mensen krijgen in het 
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proces van zorgen, onderling, deel aan elkaars leven en aan elkaar wat maakt dat zorg niet 

alleen als zwaar hoeft te worden beschouwd (Van Heijst, 2005). 

 

 

 

Er zijn vier manieren waarop menslievende zorg gestalte krijgt, die afzonderlijk voorkomen 

of in combinatie met elkaar: “vakkundige beschikbaarheid, de ander als onvergelijkelijke 

mens opmerken, de ander laten weten én voelen dat die voluit telt en ontvankelijk willen zijn” 

(Van Heijst, 2005, p.11). Vakkundige beschikbaarheid behoeft wat meer toelichting. Dat 

bestempelt Van Heijst (2005) als een uiterst concrete gedaante van menslievendheid, namelijk 

de bereidheid om steeds opnieuw voor wie dan ook je kunde en kennis aan te wenden. De 

essentie van zorg wordt echter uit het oog verloren indien vakkundige competenties tot het 

hoogste en ultieme doel van zorgverlening worden verheven. Binnen de zorg (cure én care) 

mogen vakkundigheid en zorgzaamheid nooit worden ontkoppeld. Professionaliteit is in de 

gezondheidszorg dan ook volgens Van Heijst (2005) meer dan een regelgeleide praktijk waar 

standaarden van voortreffelijkheid gezamenlijk worden onderschreven. Het is “tevens een 

ethisch relevante intermenselijke omgang zowel tussen professionals onderling als tussen 

zorgverleners en zorgontvangers” (p.12). De intermenselijke omgang tussen zorgverleners is 

in het kader van dit onderzoek een belangrijk aspect, omdat binnen de geboortezorg altijd 

samenwerking plaatsvindt tussen verschillende professionals én ‘niet-professionele’ 

zorgverleners die doorgaans aanwezig zijn bij een bevalling. Van Heijst (2005) keert zich 

tegen de bestaande overtuiging dat de essentie van professionele zorg ‘beter maken’ is. Zij 

stelt: “het uiteindelijke doel van zorgverlening is niet oplappen of genezen, maar de praktijk 

van iemand bijstaan in diens nood en niet in de steek laten” (p.14). Daarmee sluit ze aan bij de 

presentietheorie van Baart. Twee verbindende waarden zijn daarbij essentieel: 

menswaardigheid en medemenselijkheid. Zorg geven richt zich op het behoeden van 

waardigheid van lijdende mensen en bevordert dat zij het gevoel hebben dat ze ertoe doen en 

beminnenswaard zijn (Van Heijst, 2005).  

Van Heijst (2005) roept op om ons te bezinnen op de ‘doedwang’; de reflex op meteen iets 

willen doen en de behoefte aan pasklare oplossingen die wordt vertaald in regels en 

protocollen (Van Heijst, 2005). Ook dit is relevant voor dit onderzoek, kijkend naar de 

“Zorgen is vorm geven aan het feit dat mensen samen hangen, op kleine schaal en op 

grotere schaal in de gemeenschap van de samenleving. Er is daarom niet alleen 

afhankelijkheid. In zorgsituaties (…) speelt ook áánhankelijkheid tussen de 

zorgverlener en zorgontvanger, over en weer.” (Van Heijst, 2005, p.10). 
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tendens om iets ‘te doen’ aan de baringspijn. Van Heijst (2005) stelt dat door de doedwang en 

de technologische en farmacologische ontwikkelingen, de verwachtingen en eisen aan 

zorgprofessionals steeds hoger worden. De zorgvraag wordt doorgaans groter dan wat de 

zorgverlener kan bieden. Dit creëert spanning tussen de hooggespannen verwachtingen en de 

tragiek in zorg; niet alle lijden kan worden verzacht, immers gezondheid is niet maakbaar. De 

‘doedwang‘ wijst volgens Van Heijst op een totaliserende tendens in de zorgsector. Die 

doorbreken vraagt van ons om te leren leven met het ongewisse. Ondanks risico’s die dat met 

zich meebrengt is dat, aansluitend bij Ahrendt die Van Heijst aanhaalt, de enige manier om 

zorg op een werkelijk menselijke maat te geven. Zorg moet worden toegesneden op de 

menselijke conditie van urgente en acute behoeftigheid. “Om humaan te zijn, moet zorg 

stroken met wat mensen tot mens maakt. Indien dat gebeurt bevordert zorg de 

menswaardigheid” (Van Heijst, p.177). De benadering in de zorg sluit dan aan op de 

menselijke conditie van pluraliteit waardoor de zorgontvanger zich een uniek wezen voelt, 

omdat er wordt ingegaan op diens werkelijke (unieke) behoefte (Van Heijst, 2005).  

Ten aanzien van handelen in de zorg baseert Van Heijst (2005) zich op de handelingstheorie 

van Hannah Ahrendt gecombineerd met de presentietheorie van Baart. Zij beschrijft zes 

hoofdkenmerken van handelen bij presentie. Een daarvan is de ongewisheid van het handelen. 

Het ligt op voorhand niet vast wat een ander goed zal blijken te doen en moet al doende 

worden ontdekt. Een tweede kenmerk is dat het opbouwen van een relatie de kern van zorg is, 

geen neveneffect. Van Heijst belicht vervolgens dat de zorgontvanger en de professional 

samen handelen. De zorgontvanger geeft mede richting aan het handelen en is geen lijdend of 

meewerkend voorwerp. Handelen brengt altijd onbedoelde gevolgen met zich mee die 

negatief of positief kunnen zijn, omdat degene die handelt iets volstrekt nieuws begint. Wat 

daarop zal volgen valt niet te voorzien; wie een respons heeft op het handelen, toont een 

nieuwe actie die ook weer invloed heeft op anderen. Een laatste kenmerk van handelen is dat 

de uniekheid van de zorgontvanger het volle gewicht krijgt en ook de professional als een 

uniek wezen kan verschijnen. Beiden komen als uniek, onvergelijkelijk, wezen tevoorschijn, 

of eigenlijk roepen ze elkaar tevoorschijn, doordat beiden in relatie tot elkaar staan; er ontstaat 

in het zorgproces een wederkerig wordingsproces, een scheppingsproces, voor beiden. “Er 

wordt iets in het leven geroepen dat er tevoren nog niet was” (Van Heijst, 2005, p.186). 

Een ander voor dit onderzoek belangrijk aspect is dat Van Heijst zich niet keert tegen 

interventies in de zorg. Ze waarschuwt echter wel om presentie te onderscheiden (niet te 

scheiden) van interventie: een interventie is veelal geschikt om enkelvoudig leed te verhelpen, 
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terwijl presentie beter past bij complex en meervoudig leed. Maar wordt iets wat enkelvoudig 

leed leek bij nader inzien onoplosbaar of complex, dan wordt vaak interventie op interventie 

gestapeld en niet overgegaan op een andere zorgbenadering (presentie). In die situatie kunnen 

zorgbehoevenden zich erg verlaten voelen (Van Heijst, 2005). 

Vertaald naar de zorg voor een barende zou presentie en menslievendheid betekenen dat de 

zorgverlener zich nauwgezet afstemt op de behoefte van de barende, haar levensverhaal en 

haar leefwereld, die ook bestaat uit personen (zoals de partner) die bij haar zijn. De zorg richt 

zich primair op er te zijn, nabij te zijn, voor haar en niet op het wegnemen van baringspijn of 

het oplossen daarvan, maar eerder door samen te zoeken naar een manier die voor haar het 

beste is om baringspijn te (ver)dragen. Bewustzijn van en erkenning bij de zorgverlener dat 

zij/hij de pijn niet kan wegnemen, maar ook niet hoeft weg te nemen is daarbij essentieel. 

Evenals het besef dat door een wederkerige relatie aan te gaan met de unieke barende, er 

onbedoelde onvoorziene gevolgen kunnen ontstaan die zowel positief als negatief kunnen 

uitvallen. Dit sluit aan bij, wat uit de literatuur naar voren kwam, dat de respons van 

zorgverleners van invloed is op hoe de barende baringspijn beleeft. Indien de zorg voor de 

barende moet worden overgedragen aan specialistische zorgverleners zou er expliciet 

aandacht besteed moeten worden aan continuïteit van zorg en nabijheid, opdat de barende 

zich niet verlaten voelt, omdat de barende zich hecht aan de zorgverlener. Belangrijk is 

daarnaast dat de zorgverlener in de zorgsituatie eveneens afstemt op zichzelf, dus niet alleen 

gericht is op (de behoefte van) de zorgvrager. De respons van de barende op de zorgverlener 

is van betekenis en van waarde voor de zorgverlener. Stapeling van interventies die, zoals uit 

de literatuur bleek, bij de baring vóórkomen zou ons alert moeten maken op dat we presentie 

als zorgbenadering kiezen, om te voorkomen dat de barende zich verlaten voelt. 

Noddings (1984) ziet caring relations als een belangrijk onderdeel van zorgethiek. Zij 

beschrijft zorgen als ‘handelen met bijzondere aandacht voor de specifieke persoon in een 

concrete situatie, gericht op bescherming of bevordering van het welzijn van de cared-for’. 

Zorgen betekent “stepping out of one’s own personal frame of reference into the other’s”. 

“Our reasons for acting (…) have to do both with the other’s wants and desires and with the 

objective elements of his problematic situation” (p.24). Noddings stelt dat tegenwoordig te 

snel oplossingsgericht en instrumenteel gereageerd wordt op problemen. Dit noemt zij de 

‘instrumental mode’, gericht op ‘fixing things’, waarin de zorgverlener structuur oplegt aan de 

wereld door middel van regels en protocollen. Indien de zorgvrager daarmee niet wordt 

geholpen of het probleem blijft bestaan, kan de zorgverlener omschakelen naar een modus 
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waarin hij zich zo onbevooroordeeld mogelijk openstelt voor de noden van de zorgvrager. Dit 

noemt Noddings de ‘receptive-intuitive mode’; een feeling mode, gericht op afstemming op de 

ander (relatie) zonder direct een doel te hebben. “The one so engrossed is listening, looking, 

feeling” (p.34). Binnen deze modus legt de zorgverlener geen structuur op aan de wereld. 

Noddings spreekt dus van omschakelen van de ene naar de andere modus, terwijl Van Heijst 

(2005) aanstuurt op het combineren van cure en care als interventies nodig zijn. Noddings 

(1984) beschrijft het omschakelen als een bewuste stap: “We are in the world of relation, 

having stepped out of the instrumental world” (p.34). Dit omschakelen is intellectueel werk, 

dat moeite kost en onder stress niet zonder meer lukt, omdat er innerlijke rust voor moet 

worden gecreëerd. Noddings onderscheidt hiermee de ‘rational channel’ (opleggen van 

structuur in de ‘instrumental mode’) en de ‘affective channel’ (niet opleggen van structuur in 

de ‘receptive-intuitive mode’)11. In de laatstgenoemde modus is achting voor affectie, 

kwetsbaarheid en angst. Beide modi zijn van waarde en daartussen is geen hiërarchie. Het is 

belangrijk, aldus Noddings, dat de zorgverlener kan switchen tussen beide, zodat die kan 

kiezen voor de modus die aansluit bij de noden van de cared-for. Wel stelt zij dat door 

omschakeling van rational channel naar affective channel een bron van nieuwe kennis kan 

worden aangeboord, die meer inzicht kan geven in de noden en problemen van de cared-for. 

Zorg ontstaat, aldus Noddings (1984), vanuit een natuurlijke reactie van de zorgverlener, the 

one-caring, op een gevoel dat er iets mis is, voordat die analyseert wat er aan de hand is. Zorg 

start door een gevoel te delen. Vervolgens is er een motivational shift; the one-caring stelt 

zich ten dienste van de ander op, nadat er een ethisch moment volgde op het gevoel; “I must 

do something” (p.81). Daarop volgt het handelen. Noddings baseert haar zorgvisie op de 

moeder-kindrelatie; de moeder is vanzelfsprekend de one-caring, die, in eerste instantie 

gevoelsmatig, reageert op een noden van haar kind, the cared-for, en probeert zich te 

verplaatsen in diens beleving. Zij beschrijft zorg als een houding en als dyadisch; het speelt 

zich af tussen the one-caring en de cared-for, waarbij the one-caring degene is die zich 

afstemt op de ander en geeft. The cared-for is degene die ontvangt en geeft wel of geen 

respons op de one-caring. “The cared-for is free to be more fully himself in the caring 

relation” (p.73). De caring relation blijft in stand doordat door er respons is van de cared-for 

in de vorm van directe respons naar de one-caring of indirect door zichtbaar geluk of groei. 

De moeder-kindrelatie is de basis voor Noddings’ zorgvisie; iedereen heeft die herinnering 

                                                 
11 Noddings hanteert bij het onderscheid tussen ‘rational channel’ en ‘affective channel’ meerdere subtermen 

voor modi van beide channels. Voor de leesbaarheid worden die hier niet allemaal benoemd. 



 

25 

 

aan verzorgd worden, die aanzet tot zorgen voor een ander. Noddings maakt daarmee 

onderscheid tussen zorg door vrouwen en mannen. Zij stelt dat vrouwen morele problemen 

benaderen door zich in de concrete situatie te plaatsen en verantwoordelijkheid nemen voor 

hun gemaakte keuzes, passend bij de plaats van de one-caring. In de relatie tussen zorggever 

en zorgontvanger zitten de essentiële elementen van care; de intuïtieve benadering en 

daarmee het opgaan in en aandacht hebben voor de ander, waarbij gevoelens loskomen. Van 

daaruit ontstaat de constructie van zorg door concretisering. Volgens Noddings hanteren 

mannen traditioneel de ‘logical approach’, passend bij de ‘rational channel’. Op het 

dyadische karakter van zorg en de toedichting van betere zorg aan vrouwen kreeg Noddings 

kritiek uit meerdere hoeken, evenals op de idealisering van de moeder-kindrelatie en de 

asymmetrische (zorg)relatie die zij daarin schetst.                                                            

Noddings (1984) hanteert een andere benadering van zorg dan Van Heijst (2005). Van Heijst 

beschrijft zorg als ‘een manier van doen’, terwijl Noddings spreekt van een ‘houding’. Een 

ander onderscheid is dat Noddings de zorggever sterk neerzet als giver en de zorgontvanger 

als taker, waaruit een ongelijkheid spreekt. Van Heijst (2005) gaat uit van samen handelen; er 

is wel asymmetrie in de verhouding zorgverlener en zorgontvanger door machtsverschil, maar 

als mens zijn beiden gelijkwaardig. 

Vanuit Noddings redenerend, zou in de baringszorg de barende centraal staan in een 

dyadische zorgrelatie. De zorgverlener zou soepel moeten kunnen schakelen tussen de modi 

en de rational channel moeten kunnen loslaten als blijkt dat de affective channel beter 

aansluit bij haar specifieke zorgbehoefte. Dit door vanuit ontvankelijkheid mee te voelen met 

de (needs van de) barende en van daaruit over te gaan op handelen (‘ik moet iets doen’). 

Daarbij werkt de zorgverlener op een intuïtieve manier en laat protocollen min of meer los. 

Deze zorg zou vrouwen beter afgaan dan mannen, wat problematisch kan zijn in de 

Nederlandse zorgcontext, zeker als we ervan uitgaan dat partners als (mede)zorgverlener 

worden beschouwd. 

 

2.3.2  Contextualiteit 

Baringszorg wordt binnen dit onderzoek niet alleen toegekend aan professionele 

zorgverleners, maar aan de gehele sociale context rondom de barende. Tronto, een van de 

grondleggers van zorgethiek, gaat daarin verder. Tronto (1993) hanteert een zorgdefinitie met 

een brede kijk op zorg: 
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Hierin komt tot uitdrukking dat zorg meer is dan de één-op-één-zorg gericht op het verbeteren 

van iemands welzijn en plaatsvindt binnen een web van relaties. Haar boodschap is politiek 

van aard en daarmee verbonden met macht en onmacht. Zij stelt dat zorg een centrale plaats 

zou moeten innemen in het leven en ziet de plaats die de zorg nu krijgt toebedeeld als 

gemarginaliseerd. Zorg lijkt nu toe te behoren aan het domein van etnische mannen en 

vrouwen uit de lagere klasse. De minst bedeelden verrichten het meeste care work en de best 

bedeelden schuiven het care work naar hen door. Zij ziet de need of another als uitgangspunt 

van zorg en stelt dat de concepties van de menselijke natuur opnieuw uitgedacht moeten 

worden; Tronto ziet het huidig bestaande dilemma dat bestaat tussen autonomie óf 

afhankelijkheid als problematisch en pleit voor een benadering van interdependentie (Tronto, 

1993). Tronto verzet zich tegen de neoliberale gedachte dat ieder in principe voor zichzelf kan 

zorgen. Daaruit valt te concluderen dat iemand die zorg nodig heeft incompetent zou zijn 

(Tronto, 2013).   

Tronto’s visie is een interessante voor de geboortezorg, zeker nu we weten dat geboorte en 

transitie naar het ouderschap van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van de 

toekomstige generatie en direct daarbij betrokkenen. Een centrale plaats hiervoor, waarin 

wordt erkend dat baringszorg verder gaat dan alleen de directe zorg voor een technologisch 

goed verlopende baring (met als uitkomst een gezonde moeder en een gezond kind), met oog 

voor het complexe web van (nieuw ontstane) relaties en de interdependentie van alle mensen, 

zou een kanteling kunnen betekenen in de politieke visie op baringszorg; die zou dan zeer 

hoog op de agenda komen te staan en het debat over zorgkosten en veiligheid van zorg ver 

overstijgen. Tevens zegt Tronto met haar definitie iets over de interdependentie van 

zorgverleners onderling; die staan ook niet autonoom op zichzelf en hebben elkaar (en elkaars 

zorg) nodig om ‘onze wereld’ goed te doen. 

 

“On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species 

activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair 

our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world includes 

our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to 

interweave in a complex, life-sustaining web.” (Tronto 1993, p.103). 
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2.3.3  Lichamelijkheid 

Zorgethici beschouwen lichamelijkheid als een bron van morele kennis in tegenstelling tot 

ethische denkers, zoals Kant, die uitsluitend uitgaan van de ratio van de mens (Zorgethiek.nu). 

Slatman (2007) maakt geen cartesiaanse scheiding tussen lichaam en geest, maar geeft een 

fenomenologische uitleg van het lichaam. Zij baseert zich daarbij op Husserls analyse waarin 

Leib en Körper worden onderscheiden. Het Leib is bezield en onderscheidt zich van de niet-

levende materie. De niet-levende materie, het dingachtige, wordt aangeduid met Körper. Het 

verschil tussen Leib en Körper wordt uitgelegd met behulp van een voorbeeld van iemand die 

zichzelf waarneemt. Als iemand met zijn rechterhand zijn linkerhand bevoelt, kan dat op twee 

onderscheiden manieren worden waargenomen. De linkerhand kan door de rechterhand als 

een ’ding’ worden ervaren, dat bijvoorbeeld ruw aanvoelt. Dat is de ervaring van de hand als 

Körper. De linkerhand voelt daarnaast eveneens dat die wordt betast en is dus niet alleen een 

passief ‘ding’. De ervaring van het voelen van betast worden, geeft geen ‘objectieve’ 

informatie over eigenschappen als ruwheid. Deze ervaring maakt dat iemand zijn lichaam niet 

alleen ervaart als Körper (een ding) maar tevens als Leib. Dat gebeurt tevens als iemand door 

een ander wordt aangeraakt. De ervaring van lichamelijke pijn is eveneens een ervaring van 

een Leib te zijn, verbonden aan een gelokaliseerde gewaarwording; daardoor wordt het 

lichaam van binnenuit als zichzelf, als ‘mijn’ ervaren. Belangrijk is dat Leib zowel Leib als 

Körper omvat en nooit losstaat van Körper. “ Het Leib is (…) geen puur mentaal 

zelfbewustzijn, maar een lichamelijke ervaring van mijn-zijn. Het is een vorm van 

zelfbewustzijn die zich in en op het lichaam aftekent” (p.5). Een lichamelijke pijnervaring is 

vanuit Husserls analyse bekeken de ervaring van jezelf als Leib; je voelt jezelf, omdat je 

voelbaar bent. Iemands identiteit betekent vanuit Husserls analyse dat die altijd het verschil 

impliceert tussen het eigene, het Leib, en het vreemde, het Körper (Slatman, 2007). 

 

Slatman en Widdershoven (2015) beschrijven drie denkbeelden van lichamelijke integriteit 

die voortborduren op bovenstaande analyse van lichaam als Leib en Körper. Het eerste 

denkbeeld sluit aan bij de cartesiaanse scheiding van lichaam en geest. In dat denkbeeld 

‘bezit’ men een lichaam; een body as object waarover men zelfbeschikking heeft. Respect 

voor dit idee van lichamelijke integriteit uit zich in de medische wereld door gebruik van 

informed consent. De ‘eigenaar’ staat toe dat een ander iets, vaak een medische interventie, 

doet met diens lichaam. Slatman en Widdershoven kwalificeren dit als een beperkte en 

eenzijdige benadering en beogen lichamelijke integriteit een meer specifieke waarde toe te 
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kennen; een heelheid die niet geschonden moet worden. Van daaruit beschrijven zij een 

tweede denkbeeld; de body as subject. Dat behelst het hebben van belichaamde 

mogelijkheden, en de waarneming van zichzelf, als handelende kracht; I can. Een persoon kan 

gelimiteerd zijn door zijn kwetsbare lichaam; zijn intentionaliteit wordt dan beperkt of 

onmogelijk, bijvoorbeeld bij invaliditeit. Fenomenologie helpt om die beperking ook anders te 

duiden; iemands mogelijkheden veranderen, maar worden niet per definitie slechter dan 

‘normaal’. Iemand in een rolstoel ondervindt bijvoorbeeld zeker hindernissen, maar het 

samenspel tussen lichaam en rolstoel creëert ook nieuwe mogelijkheden van handelen. 

Daarop doordenkend komen Slatman en Widdershoven op een derde denkbeeld van 

lichamelijke integriteit; de body as object and subject. Het lichaam wordt daarbij niet gezien 

als ding onder andere dingen, maar bevat de mogelijkheid om andere dingen waar te nemen. 

Het is ons algemene medium waardoor we een wereld hebben. Het voorbeeld dat een persoon 

met zijn rechterhand zijn linkerhand aanraakt en als object (Körper) voelt, met eigenschappen 

als ruw of koud, past in dit denkbeeld. De linkerhand is op dat moment plaats van 

waarneming; die voelt de betasting van de rechterhand. Sensaties, als aanraking, warmte en 

kou, en ook pijn, maken dat het lichaam wordt ervaren als subject (Leib). Men kan daardoor 

niet anders dan bevestigen dat dit zijn lichaam is waarmee iets gebeurt. Het subject benadrukt 

de doorleefde ervaringen van jezelf in plaats van dat het lichaam slechts een fysieke 

verschijning is. Men maakt dus deel uit van de wereld door het lichaam als object te hebben 

en men heeft een perspectief in deze wereld door subject te zijn. Lichamelijke integriteit, 

bezien vanuit het lichaam als object and subject, betreft dus zowel objectieve als subjectieve 

aspecten van het lichaam, die met elkaar verstrengeld kunnen zijn. Het behelst het idee van 

lichamelijke integriteit in termen van belichaamde zelfidentificatie. “This is my body, this is 

me” (Slatman & Widdershoven, 2015, p. 94). Lichamelijke pijn is, aldus Slatman, de 

verbindende schakel tussen een lichaam hebben en een lichaam zijn. “Wanneer je pijn hebt, 

kun je je niet meer van je lichaam distantiëren; dan bén je je lichaam (Bakker, 2016, p.13).  

 

Behandelen van baringspijn kan vanuit bovenstaand perspectief worden gezien als ingrijpen 

in iemands belichaamde zelfidentificatie. Dat biedt in de verloskunde, waar het cartesiaanse 

informed consent een duidelijke plaats krijgt bij pijnbehandeling, een nieuw perspectief. 

Bijzondere aandacht daarbij verdient de werking van epiduraal, waarmee veel gevoel in het 

onderlichaam wordt weggenomen; een barende heeft daardoor bijvoorbeeld krachtverlies in 
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haar benen en kan moeilijk of niet staan12. Dat neemt een belichaamde mogelijkheid, I can, 

(deels) weg. Het bedlegerig zijn maakt haar afhankelijk (I cannot) van anderen. Tevens kan 

verminderd gevoel in haar onderlijf de ervaring van body as object versterken. Met 

pijnbehandeling wordt niet alleen de baringspijn weggenomen, maar tevens de verbindende 

schakel tussen een lichaam hebben en een lichaam zijn. 

 

  

                                                 
12 Zie ook in bijlage 1, de begrippen ‘Epidurale analgesie’ en ‘Epidurale analgesie, bijwerkingen en nadelen’. 
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3. Methode 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe dit onderzoek is uitgevoerd13. Als eerste wordt de 

onderzoeksbenadering van dit onderzoek toegelicht. Vervolgens worden de 

onderzoeksmethode, de casusdefinitie en onderzoekseenheid, de wijze van dataverzameling, 

de aanpak bij de data-analyse en de fasering toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

ethische overwegingen omtrent dit onderzoek. 

3.2  Onderzoeksbenadering 

Er is voor dit onderzoek een fenomenologische onderzoeksbenadering gekozen om de 

(geleefde) ervaring van baringspijn in een bevallingspraktijk te onderzoeken. Fenomenologie 

onderzoekt de geleefde ervaringen van personen vanuit het gezichtspunt dat deze ervaringen 

niet altijd bewust14 zijn en beoogt de essentie van deze ervaringen te beschrijven. Het gaat 

expliciet niet om uitleg/verklaringen of analyses van ervaringen (Creswell, 2013). De 

menselijke ervaring is de belangrijkste epistemologische basis voor kwalitatief onderzoek, 

maar het concept ‘geleefde ervaring’ heeft een bijzondere methodologische betekenis. Het 

begrip ‘geleefde ervaring’, zoals gebruikt door Ditlhey, Husserl en Merleau-Ponty, kondigt de 

intentie aan om direct de oorspronkelijke of prereflectieve dimensies te onderzoeken van het 

menselijk bestaan: het leven zoals we het leven. Het is te verduidelijken door de vertaling van 

het Duitse begrip ‘Erlebnis’. Dat behelst zowel het zelfstandig naamwoord als het werkwoord 

‘leven’ (Leben). Het werkwoord ‘Erleben’ betekent letterlijk ‘iets doormaken/ondergaan’. 

Geleefde ervaring is dus zowel actief als passief ‘leven door ervaring’. Met prereflectief 

wordt gedoeld op de ervaring zoals we die hebben voordat we daaraan onze interpretaties 

geven, erop reflecteren (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2011).  

Fenomenologie is beschrijvend aangezien de onderzoeker verwoordt hoe de dingen 

verschijnen voordat die door ons bewustzijn van betekenis worden voorzien: het beoogt een 

                                                 
13 Een heldere toelichting maakt het onderzoek navolgbaar wat, naast inzicht voor de lezer, van belang is voor de 

kwaliteit van het onderzoek (Creswell, 2013) 
14 Fenomenologie gaat veelal uit van pre-reflexieve ervaringen: de ervaringen zijn niet altijd bewust, maar op 

een achtergrond “aanwezig” (Finlay, 2008). 
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essentiële structuur van een fenomeen te beschrijven. Het is hermeneutisch omdat het 

fenomeen door interpretatie van de onderzoeker in tekst manifest wordt gemaakt (Dahlberg et 

al., 2011). 

Het onderzochte fenomeen in dit onderzoek is ‘baringspijn’. 

 

3.3 Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek is gedaan volgens de reflective lifeworld approach (RLA). RLA zich richt op 

de leefwereld (refererend aan woord ‘lifeworld’) waarin een fenomeen wordt ervaren en 

probeert de essentie van het fenomeen te ‘vangen’ (Dahlberg et al., 2011;Van der Meide, 

2014). ‘Leefwereld verwijst naar de wereld zoals we die ervaren voordat we proberen die in 

concepten weer te geven of verklaringen te geven voor wat er gebeurde’(Van der Meide, 

2014, p. 68), passend bij fenomenologie. RLA is gericht op het vinden van betekenissen en 

betekenisstructuren in de ervaringen. Het woord ‘reflective’ refereert aan de reflectieve 

houding van de onderzoeker die nodig is bij de dataverzameling en de analyse om die 

ervaring zo open mogelijk te onderzoeken. Daarmee probeert de onderzoeker zijn 

opvattingen, waarderingen en verklaringen over die ervaring te beteugelen, dit wordt 

bridling15 genoemd (Finlay, 2008; Van der Meide, 2014). RLA hanteert het woord ‘approach’ 

(benadering) in plaats van methode/methodologie, omdat de laatste rigiditeit en een 

stapsgewijze aanpak zou impliceren die niet past bij de open benadering van RLA (Van der 

Meide, 2014). RLA wordt beschouwd als geschikte benadering om medische en 

lichaamsgeoriënteerde fenomenen te onderzoeken (Dahlberg et al., 2011). RLA is daarom 

passend om de geleefde ervaringen van baringspijn diepgaand te onderzoeken. 

 

                                                 
15 Creswell (2013) spreekt in deze context van bracketing (tussen haakjes zetten). Daarbij wordt ervan uit gegaan 

dat de onderzoeker zijn voorkennis en vooronderstellingen opzij zet. Mijn overtuiging is dat dit niet geheel 

mogelijk is en dat het van belang is dat de onderzoeker zich bewust is van zijn voorkennis en 

vooronderstellingen (die interpretatie van data kunnen beïnvloeden) en deze probeert te beteugelen door middel 

van reflectie (Van der Meide, 2014). Daarom spreek ik van bridling. Daarnaast is het van belang om hierover 

open te zijn door middel van verslaglegging, zodat te volgen is hoe het onderzoek is gedaan/geïnterpreteerd.  
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3.4 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

De onderzoekseenheid betreft ‘een praktijk van baren’ in de eerste lijn. De praktijk van baren 

wordt gevormd door een barende die in de eerste lijn bevalt en de personen die bij haar baring 

de sociale context vormen en haar ondersteunen. Met sociale context van de barende wordt 

gedoeld op haar partner, zorgverleners (verloskundige, kraamverzorgende) en andere 

aanwezigen (familie, vriend(in)).  

Selectie en werving 

De respondenten16 zijn op de volgende manier gezocht en geselecteerd. De barende is gezocht 

in een eerstelijns verloskundigenpraktijk in Noord Nederland17 waar de verloskundigen mee 

wilden werken aan het onderzoek. De verloskundigenpraktijk is door mij gezocht vanuit mijn 

contacten als docent aan de Verloskunde Academie in Groningen. De zwangeren en partners 

zijn door middel van een e-mail door de verloskundigenpraktijk geïnformeerd met daarin een 

korte beschrijving van het onderzoek. In de e-mail stond een link naar een document met 

meer gedetailleerde informatie (zie bijlagen 7A,B,C). Op het spreekuur van de verloskundige 

konden zwangeren aangeven of ze wilden deelnemen aan het onderzoek en of ze er vragen 

over hadden. Ze werden hieraan herinnerd door een mededeling op het ‘Digibord’ van de 

verloskundigenpraktijk (zie bijlage 7D). Kraamverzorgenden die samenwerkten met de 

betreffende verloskundigenpraktijk zijn geïnformeerd via een nieuwsbrief van het 

kraamcentrum waarbij zij werkzaam waren. Ook hierin stond een link naar uitgebreide 

informatie (zie bijlage 7E).  

Eén verloskundige uit de verloskundigenpraktijk was bereid om mee te werken, de anderen 

voelden zich kwetsbaar bij de gedachte aan observatie van de baring. Deze verloskundige was 

van middelbare leeftijd met twintig jaar ervaring in haar beroep. Met haar is telefonisch 

contact geweest om het onderzoek toe te lichten.  

Bepalend voor de selectie van de zwangere, en haar partner, was dat zij wilde deelnemen aan 

het onderzoek én zou gaan bevallen onder begeleiding van de geïncludeerde verloskundige. 

De voorkeur ging uit naar een eerstbarende, omdat in deze groep meer vraag naar 

pijnbehandeling is (Klomp et al., 2013; Perined, 2013). Dat is niet gelukt. De vrouw die aan 

                                                 
16 In dit onderzoek spreek ik bewust van respondent en niet van informant. Hierbij houd ik de beschrijving aan 

van Baarda, De Goede en Teunissen (2001): ‘een informant vertegenwoordigt anderen, een respondent 

vertegenwoordigt zichzelf in een onderzoek’ (p.71). Bij fenomenologisch onderzoek is men juist op zoek naar 

ervaring van de individu. 
17 De regio Noord Nederland was niet per se voorwaardelijk. Hier is om pragmatische redenen voor gekozen. 
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het onderzoek deelnam, kreeg haar derde kind. Wel had zij tijdens haar zwangerschap 

aangegeven mogelijk epidurale analgesie te willen tijdens haar baring, omdat ze haar tweede 

bevalling erg pijnlijk vond. Vermeld moet worden dat zij bij haar twee eerdere bevallingen, 

die in Nigeria plaatsvonden, weinig ondersteuning van haar zorgverleners had ondervonden. 

De barende en haar partner zijn aan het begin van de baring geïncludeerd door de 

verloskundige. Zij waren beiden van Nigeriaanse afkomst en woonden sinds enkele jaren in 

Nederland. Bij de baring waren de reeds geïncludeerde verloskundige en een 

kraamverzorgende aanwezig.  

De kraamverzorgende is tijdens de baring opgeroepen om te assisteren. Op dat moment heeft 

de verloskundige gevraagd of zij geïnformeerd was over het onderzoek en of ze hieraan mee 

wilde werken. Dat was het geval. Zij was werkzaam bij een kraamcentrum dat samenwerkt 

met de betreffende verloskundigenpraktijk, echter zij werkte in een team dat voornamelijk 

samenwerkt met een andere verloskundigenpraktijk. Zij was van middelbare leeftijd en had 

vijftien jaar ervaring in haar beroep. In bijlage 10 is informatie te vinden over de 

respondenten.  

Aan alle respondenten is door mij nogmaals voorafgaand aan mijn observatie van de baring 

mondeling toestemming gevraagd. Voorafgaand aan de interviews hebben alle respondenten 

de uitgebreide informatie op papier18 gekregen alvorens ze akkoord gingen met deelname. De 

partner heeft afgezien van deelname aan het interview. Opgave van een reden hiervoor was 

niet verplicht, maar hij gaf aan het te druk te hebben. 

De inclusiecriteria waren: de respondenten kunnen Nederlands of Engels19 lezen en spreken 

en het interview vindt binnen zes weken na de baring plaats. In geval de vrouw al eerder 

bevallen was, gold als voorwaarde dat een vorige baring niet als traumatiserend was ervaren 

door haar en/of haar partner. De respondenten van dit onderzoek voldeden aan deze 

inclusiecriteria.  

 

Setting  

De baring vond poliklinisch plaats in een ziekenhuis in Noord Nederland. Bij een 

zogenaamde poliklinische baring ‘huurt’ de barende een verloskamer van het ziekenhuis. 

                                                 
18 Voor de Nigeriaanse respondenten is dat vertaald in het Engels. 
19 De talen die ik als onderzoeker voldoende beheers om een gesprek te voeren en een interview uit te werken. 
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Daarbij blijft het ziekenhuispersoneel buiten beeld zolang de baring zonder complicaties 

verloopt. In zo’n situatie spreekt men van een eerstelijns setting. 

De interviews werden afgenomen in april 2018, respectievelijk zes (vrouw en 

kraamverzorgende) en zestien dagen (verloskundige) na de bevalling. De vrouw en de 

verloskundige zijn thuis geïnterviewd. De kraamverzorgende is, op haar verzoek, 

geïnterviewd in het huis van de vrouw aan het einde van haar werkzaamheden op die dag. Bij 

alle interviews was geen derde persoon aanwezig. De interviews duurden een half uur tot drie 

kwartier.  

3.5 Dataverzameling 

De term data krijgt binnen de fenomenologische onderzoeksbenadering een andere 

begripstoekenning dan bij een positivistische20, meer traditioneel wetenschappelijke, 

onderzoeksbenadering (Dahlberg et al., 2011). Het woord datum ‘wat is gegeven’ is een 

deelwoord van het Latijnse werkwoord dare ‘geven’. Data, meervoud van datum, betekent: 

gegevens, feiten (Van der Sijs, 2010). Vanuit traditionele wetenschap worden data benaderd 

als feiten die kunnen worden geanalyseerd wat leidt tot vaststaande objectieve resultaten. 

Dergelijk gebruik van de term data past echter niet bij fenomenologisch onderzoek dat op 

zoek is naar betekenis(sen) en zingeving. Leefwereldfenomenen zijn complex, relationeel en 

ingebed in de belichaamde wereld. Om fenomenen te begrijpen moeten de data wel op een of 

andere manier georganiseerd, versimpeld of opgesplitst worden. Maar in RLA wordt de 

analyse van data continu gedaan met het geheel van het onderzoek als achtergrond, hoe klein 

deze ook zijn opgesplitst. Vanuit fenomenologische benadering is het woord data beter op te 

vatten als ‘gegevenheid’, in feite heel goed passend bij de etymologische betekenis. Daaruit 

zijn betekenissen te ‘vangen’ die voortkomen uit (vertelde/beschreven) geleefde ervaringen 

(Dahlberg et al., 2011).  

 

De data in dit onderzoek zijn verzameld door middel van close observation van de baring, 

open interviews met de respondenten en door de respondenten verbeeldingen te laten 

beschrijven van baringspijn. Die laatste zijn als insight cultivator gebruikt (Van Manen, 

2014). Verzameling van de data is gedaan nadat de respondenten hiervoor toestemming 

                                                 
20 Positivisme is een filosofische benadering over de sociale wetenschap die de methodologie uit de 

natuurwetenschap aanhangt: het bestuderen en verklaren van de sociale realiteit door middel van enkel 

waarneembare en objectieve fenomenen (Bryman, 2012). 
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hadden gegeven (informed consent). Hieronder wordt de dataverzameling van dit onderzoek 

nader toegelicht. 

 

Close observation 

De baring is door mij geobserveerd volgens close observation21. Van Manen (2014) beschrijft 

close observation als de beste manier om in de leefwereld van een ander te komen en diens 

ervaringen te verzamelen. De onderzoeker neemt aan de ervaring deel/wordt erin 

ondergedompeld en behoudt tegelijkertijd een hermeneutische alertheid die hem in staat stelt 

om steeds afstand te nemen van en te reflecteren op de betekenis van de situatie (Van Manen, 

2014). Tijdens de baring was ik zowel observator als deelnemer van de situatie. Regelmatig 

zat ik wat achteraf om te observeren en probeerde ik vanuit ieders perspectief de baring(spijn) 

te beschouwen. Tegelijkertijd was ik me bewust van wat er gebeurde en werd ik ook geraakt 

door hoe de vrouw haar pijn ervoer en uitdroeg. Tevens nam ik af en toe deel aan wat er 

gebeurde door bijvoorbeeld de barende te ondersteunen als alle anderen de kamer uit waren. 

De observaties heb ik direct tijdens en na de bevalling genoteerd en de volgende dag 

uitgeschreven (zie bijlage 11). Deze observaties heb ik gebruikt om de interviewdata beter te 

kunnen interpreteren. 

 

Open interview 

Bij drie respondenten is een open interview afgenomen na de baring. Bij de bevallen vrouw 

en de kraamverzorgende zes dagen na de bevalling, bij de verloskundige zestien dagen na de 

bevalling. De partner heeft zich teruggetrokken van deelname aan het interview. De 

interviews zijn audio opgenomen en vervolgens verbatim getranscribeerd. Elk interview is 

open afgenomen, met zo min mogelijk sturing vanuit vragen, om de geleefde ervaring en het 

perspectief van de respondent zo authentiek mogelijk te ‘vangen’ (Creswell, 2013; Van der 

Meide, 2014). Daartoe is een gesprekshulp (zie bijlage 5) opgesteld op basis van Creswell 

(2013), Pietkiewicz en Smith (2012) en Van Manen (2014). Daarin staan naast de open 

vragen ook ‘hulpvragen’ geformuleerd zoals Pietkiewicz en Smith (2012) adviseren, omdat ik 

als onderzoeker onervaren ben. Tevens dienden die als hulp voor respondenten die de open 

vragen lastig te interpreteren vonden.  

 

 

                                                 
21 Zie bijlage 1 voor extra toelichting op het begrip close observation. 
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Afbeeldingen als insight cultivator 

Voorafgaand aan het interview is de respondent gevraagd om een tekening te maken van het 

ervaren van baringspijn. Indien de respondent zich daartoe niet in staat voelde, kon deze ook 

een afbeelding/verbeelding zoeken of beschrijven die haar/zijn ervaring verbeeldde. De 

afbeelding was bedoeld als insight cultivator; een artistieke bron kan de onderzoeker anders 

laten kijken naar een fenomeen, waardoor deze ‘nieuwe’ dingen ziet (Van Manen, 2014). 

Geen van de respondenten voelde zich in staat om een tekening te maken of om een 

afbeelding te vinden die paste bij haar ervaring van baringspijn. Wel gaven twee van de drie 

respondenten in het interview een beeldende beschrijving. Daarbij heb ik passende 

afbeeldingen gezocht. Deze heb ik aangevuld met afbeeldingen die ik als verbeelding ervoer 

van de data (zie bevindingen en bijlage 12)22. Alle afbeeldingen heb ik gebruikt bij de analyse 

van de interviews, bedoeld om mijn blik op het fenomeen te verruimen (zie ook data-analyse). 

Bij de respondenten heb ik gecheckt of de afbeelding aansloot bij hun ervaring. 

 

3.6 Data-analyse  

Het analyseren van data bij RLA is gericht op het begrijpen van een fenomeen en het vinden 

van zijn betekenis(sen) door gebruik van beschrijvingen van de leefwereld die gerelateerd zijn 

aan dat fenomeen. De data-analyse heeft een drieledige structuur en wordt beschreven als een 

beweging tussen het ‘geheel – de delen – het geheel’. Deze beweging staat centraal in het 

begrijpen binnen fenomenologisch onderzoek. Daarbij is de onderzoeker zich bewust van de 

beweging, tussen ‘geheel – de delen – het geheel’ als proces en reflecteert daarop (bridling). 

Tevens probeert de onderzoeker zo open mogelijk te staan voor bewegingen van het werk. De 

onderzoeker is dus gericht op het begrijpen van de delen in termen van het geheel en op het 

begrijpen van het geheel in termen van zijn delen. Dit wordt de hermeneutische cirkel 

genoemd, waar door de beweging tussen het originele geheel en de delen (begrip van) een 

nieuw geheel ontstaat. De houding van bridling tijdens de analyse wordt ook wel omschreven 

als een vorm van ‘actief wachten’; zoeken en tegelijkertijd open staan om te ontvangen. Deze 

houding heeft als doel om de data op hun eigen wijze te begrijpen en moet voorkomen dat de 

onderzoeker zijn eigen betekenissen oplegt aan de data (Dahlberg et al., 2011, p. 231-236; 

                                                 
22 Er is daarbij verwezen naar bronvermelding ter bevestiging dat met de weergave van de afbeeldingen geen 

auteursrechtschending is bedoeld. 
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Van der Meide, 2014). Of, zoals Van der Meide (2014) verwoordt, moet bridling ertoe leiden 

“dat de onderzoeker door overmatige interpretatie niet definitief maakt wat onbepaald is” (p. 

69).  

Aansluitend bij de uitleg over het woord data in voorgaande paragraaf, kan de data-analyse bij 

RLA worden begrepen als een synthese; met behulp van data-analyse (ontrafelen) gaat men 

op zoek naar de manier waarop de verschillende onderdelen, de betekenissen, de 

bijzonderheden en de uniciteit met elkaar en met het geheel van het onderzoek in verband 

staan (Dahlberg et al., 2011; Van der Meide, 2014). Vanuit die zoektocht wordt de essentie 

van het fenomeen geformuleerd. Met de essentie van het fenomeen wordt bedoeld ‘datgene 

wat het fenomeen maakt tot dat wat het is’ (Van der Meide, 2014, p. 70). De essentie is te zien 

als een nieuw geheel (synthese) dat het fenomeen inzichtelijker maakt dan daarvoor (Van der 

Meide, 2014, p. 71). 

Hieronder wordt beschreven hoe ik de RLA-analyse in dit onderzoek heb uitgevoerd met 

inachtneming van bovenstaande. 

 

In de RLA-analyse van de interviewtranscripten heb ik vier fasen doorlopen zoals Van der 

Meide (2014) beschreven heeft (p.70). De vier fasen zijn aan het eind van deze paragraaf in 

schema weergegeven. Het doorlopen van die vier fasen heeft als doel om de essentie van het 

onderzochte fenomeen te verwoorden, in dit onderzoek baringspijn. Doorgaans wordt die 

essentie in één zin verwoord. 

Als onderzoeker bewoog ik me, vanuit een niet-lineair proces, heen en weer tussen de vier 

fasen, passend bij de hermeneutische cirkel die RLA kenmerkt: ‘het dynamisch en herhaald 

bewegen tussen het geheel - de delen - en het geheel’ (Van der Meide, 2014, p. 69). Daardoor 

kon ik inzichten die ik opdeed in een bepaalde fase gebruiken als verrijking en aanscherping 

voor inzichten in een andere fase (Dahlberg et al., 2011; Van der Meide, 2014).  

Als eerste heb ik de interviews meerdere keren beluisterd en de interviewtranscripten 

meermaals gelezen. Het doel hiervan was om bekend te worden met de tekst en de data als 

geheel. Daarmee kon ik de individuele verhalen loslaten en kwam er meer focus op het 

fenomeen te liggen.  

In de tweede fase heb ik de interviewtranscripten verdeeld op basis van betekenis met als doel 

de data te begrijpen in termen van betekenis. Hierbij kende ik de tekstdelen codes toe en bleef 

daarbij dicht bij de originele tekst van de respondent.  

In de derde fase heb ik de betekeniseenheden (de codes uit fase twee) die bij elkaar leken te 

horen, ondergebracht in één cluster. Dit op basis van het stellen van de vraag wat de 
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betekeniseenheid betekent, maar dan op een abstracter niveau. Het doel hiervan was om een 

voorlopig patroon te vinden van betekenissen. 

In de vierde fase heb ik de clusters met elkaar in verband gebracht door middel van reflectie 

op de delen en met behulp van feedback van mijn begeleider. Dit met als doel om de 

essentiële structuur van het fenomeen te vinden. Van daaruit heb ik de essentie van het 

fenomeen geformuleerd. In het hoofdstuk bevindingen wordt deze tamelijk abstract 

beschreven essentie specifiek gemaakt door de bestanddelen (constituenten) te beschrijven 

waaruit de essentie is opgebouwd. 

Bij de analyse van de interviewtranscripten is onderscheid gemaakt tussen het perspectief van 

de barende en het perspectief van de zorgverleners. Omdat ik het ervaren van pijn door de 

barende, die de baringspijn aan den lijve ervoer, wil begrijpen is gekeken naar het 

binnenperspectief van de barende. Voor het begrip van de ervaring van en reactie op de pijn 

van de barende door anderen is gekeken naar het perspectief van de omstanders, in dit 

onderzoek de zorgverleners. Dat betekent dat er vanuit beide perspectieven een essentie is 

geformuleerd. 

Bridling heb ik toegepast door zoveel mogelijk een open en reflectieve houding aan te nemen. 

Ik heb ter ondersteuning hiervan tijdens het gehele analyseproces memo’s geschreven waarin 

mijn reflectie op het proces tot uitdrukking kwam. Tevens hielp dit mij om open te blijven 

staan voor (voor mij nieuwe of onverwachte) inzichten die zich aandienden.  

Gedurende de gehele analyse gebruikte ik mijn observaties van de bevalling (close 

observation) en de beschreven verbeeldingen van de respondenten (insight cultivators) op de 

achtergrond om mijn vermogen tot interpretatie te vergroten (zie bijlagen 11 en 12). Deze 

toevoeging, gebaseerd op Van Manen (2014), heb ik verwerkt in de linker kolom van 

onderstaand fasenschema, waarin de fasen van data-analyse zijn weergegeven.  
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3.7 Fasering 

De fasering van het onderzoek is opgenomen in bijlage 6. Deze is meerdere malen bijgesteld 

in verband met persoonlijke omstandigheden van mij als onderzoeker. Daarnaast duurde het 

lang om respondenten te vinden die geen moeite hadden met het feit dat ik de baring zou 

observeren.  

3.8 Ethische overwegingen 

Creswell (2013) belicht dat bij kwalitatief onderzoek machtsrelaties tussen onderzoekers en 

participanten bestaan en stuurt erop aan deze te minimaliseren. Van belang is om als 

onderzoeker sensitief te zijn voor momenten waarop de respondent macht vanuit de 

onderzoeker kan ervaren en die zoveel mogelijk weg te nemen (Creswell, 2013). 

Leefwereldonderzoek kan om diepgaande bestaanservaringen gaan. Een interview kan 

(heftige) herinneringen en emoties oproepen waarvan de respondent niet eens wist dat hij ze 

had, omdat het interview mogelijk de eerste gelegenheid biedt om bepaalde gedachten en 

ideeën uit te drukken die voor hem belangrijk zijn. In die situatie is het aan de interviewer om 

het interview stil te zetten en open en ondersteunend te zijn en te informeren of de 

geïnterviewde door kan gaan of een pauze behoeft (Dahlberg et al., 2011).  In dit onderzoek 

is, bovenstaande in acht nemend, vanuit ethische overwegingen het volgende gedaan.  

Getracht is de respondenten van tevoren goed te informeren over het onderzoek, zoals is 

beschreven in paragraaf 3.4 (zie ook bijlagen 7A t/m 7E).  

Vooraf en tijdens het onderzoek heb ik de respondenten verteld dat ze zich op elk moment 

konden terugtrekken. Het onderzoek werd pas gedaan nadat de respondent vrijwillig een 

informed consentformulier had ondertekend (zie bijlage 8).  

Daarnaast heb ik tijdens de close observation en de interviews gelet op verbale en non-verbale 

signalen van de respondent(en). Dit om te weten of ik iets deed of vroeg wat onprettig was 

voor de respondent en om in te kunnen spelen op mogelijke emoties die het interview over de 

leefwereld op kon roepen.  

Anonimiteit is gewaarborgd door gebruikmaking van pseudoniemen en door afscherming van 

details/kenmerken die zijn terug te leiden naar de respondent. Verder achtte ik het van belang 

dat de respondenten zichzelf herkenden in wat ik in de rapportage beschreven heb. Om deze 

reden is een member check uitgevoerd Creswell (2013). Alleen de verloskundige en 
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kraamverzorgende waren hiervoor benaderbaar. Na afronding van de thesis is al het 

verzamelde materiaal dat mogelijk kan verwijzen naar personen, zoals geluidsopnames en 

transcripten van interviews, vernietigd. 

Omdat dit onderzoek plaatsvond in de eerste lijn, en niet binnen een instituut met een ethische 

commissie, is de onderzoeksopzet voorgelegd aan de Centrale Commissie voor 

Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Dit ter verificatie of het onderzoek valt onder de Wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek en toetsing geïndiceerd was door een erkende CCMO. 

De uitspraak van de CCMO was dat toetsing door een CCMO niet nodig is. Het onderzoek 

naar de ervaring van baringspijn valt niet onder medisch wetenschappelijk onderzoek, omdat 

er geen interventie plaatsvindt. Daarnaast wordt met dit onderzoek geen inbreuk gemaakt op 

de lichamelijke en/of psychische integriteit van de respondenten, omdat hen vooraf om 

toestemming voor deelname is gevraagd middels informed consent. Het onderwerp van de 

vragen zou daarom niet onverwacht zijn voor de respondenten (zie bijlage 9). 
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4. Bevindingen 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Er wordt gestart met een 

beschrijving van de essentie van het fenomeen. Daarop volgt een meer diepgaande 

beschrijving van de constituenten waaruit de essentie is opgebouwd, geïllustreerd met 

fragmenten uit de interviews om het fenomeen vanuit de context te kunnen begrijpen en te 

ervaren. De beelden die ik bij de analyse als insight cultivator heb gebruikt, zijn bij de tekst 

weergegeven (figuren 1 t/m 4). In bijlage 12 staat toelichting op de keuze van de beelden. Het 

onderscheid dat bij de analyse is gemaakt tussen het perspectief van de barende en van haar 

zorgverleners is terug te vinden in de presentatie van de resultaten. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een zorgethische reflectie; de bevindingen worden in dialoog gebracht met de 

eerder besproken zorgethische theorie. De namen van de respondenten zijn pseudoniemen. 

4.2 De barende Berit 

De essentie van de geleefde ervaring van baringspijn van de barende heb ik als volgt 

geformuleerd:  

De barende voelt zich overmeesterd door haar baringspijn, die vervolgens ook haar angst 

overmeestert. Ze ervaart een sterk groeiend verlangen naar verlossing en ervaart 

ondersteuning vanuit verbondenheid met de ander om haar baringspijn te verduren. 

Drie constituenten die met elkaar verweven zijn vormen de basis van bovenstaande essentie: 

baringspijn als onbeïnvloedbare indringer ervaren, het uit moeten houden van het ongewisse 

en vertrouwen en kracht putten uit verbondenheid met de ander. Deze constituenten 

representeren elk een aspect (lichaam, geest en relatie) en brengen elk een onderdeel van de 

ervaring van baringspijn door de barende naar voren. Ze worden hieronder geëxpliciteerd. 
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Figuur1: Insight cultivator bij de analyse van data van de barende Berit 23  

4.2.1 Baringspijn als onbeïnvloedbare indringer ervaren 

De barende, Berit, gaf in het interview meermaals aan de baringspijn als een entiteit te ervaren 

die zich in haar lichaam manifesteerde en waar zij geen macht over had. De ervaring van 

                                                 
23 Herdrukt van Méndez Ferrell, A. (z.d.). Birth [afbeelding] (https://propheticartgallery.com/product/birth/)  

N.B. Deze afbeelding mag niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen. 

https://propheticartgallery.com/product/birth/
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overweldiging door de pijn (als indringer) loopt als rode draad door haar verhaal heen. Dit 

kwam onder andere tot uitdrukking door haar bewoordingen als ‘explosie’ en door haar 

lichaamstaal tijdens het interview. Ze leek de baringspijn tijdens het interview opnieuw te 

beleven. Haar lichaamstaal kwam daarbij overeen met die van tijdens haar baring (observatie 

baring). 

De ervaring van baringspijn als entiteit komt tevens tot uitdrukking in de uitspraak waarin 

Berit verwoordt dat de pijn in eerste instantie angst opriep bij haar. Vervolgens overmeesterde 

de pijn haar angst. De pijn lijkt naast kracht ook macht te bezitten. 

 

 

De ervaring van de pijn leek tevens iets te doen met de ervaring van Berits eigen lichaam. Een 

deel van haar lichaam leek niet meer bij haar te horen, leek te zijn afgesneden door de pijn.  

 

 

Berit zocht telkens naar manieren om te reageren op de ervaring van overweldiging door de 

pijn en de ervaring van pijn als indringer in haar lichaam. 

 

 

Alles wat Berit deed om de pijnervaring te weerstaan, leek nauwelijks te helpen, maar ze 

moest iets doen. Ze greep het laken en de kleding van de personen om haar heen heel stevig 

vast. Ze beleefde de pijn als onbeïnvloedbaar/onveranderbaar. In onderstaand citaat komt 

tevens de ervaring van overweldiging door de pijn tot uitdrukking. 

“Because somewhere here is about to explode [wijst naar de onderbuik]. I can, 

a little help (…)… is just to hold something very tiiiighttttt. Fffff. Tiiiightttt. 

And it is going all like this [wijst naar haar blaas en maakt een wijds gebaar, de  

 

 
 

“What I can I describe it with it is like my, here [wijst naar onderste deel 

van haar buik] my bladder is going to…. explode.” 

 

 

 

 

 

“My leg is like my leg is going to pull off. From here… down [wijst aan vanaf 

middel naar beneden] it was not mine.” 

“And when the pain comes, my feet is like they should hang up, I should 

not put my feet down anymore, I have to hang myself up, so…because the 

pain is going down my legs.” 

 

“Yes at the beginning…. there was fear. Then, when the pain was strong, the fear 

was gone.  I think the pain…. overpowered the fear.” 
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4.2.2  Het uit moeten houden van het ongewisse 

Berit beschreef in het interview herhaaldelijk de ervaring van het moeten verduren van de 

baringspijn. Die ervaring versterkte haar verlangen naar verlossing, de eindigheid van de pijn. 

De onbekendheid van de eindigheid/tijdelijkheid moest tevens worden verduurd. Berit werd 

daarin behoorlijk op de proef gesteld, omdat de baring langer duurde dan ieder verwachtte. 

 

 

De geboorte van haar kind gaf Berit uitzicht op verlossing van haar pijnervaring, 

vertegenwoordigde de eindigheid daarvan.  

 

 

Het ervaren van het ongewisse maakte het verlangen naar de eindigheid zo sterk, dat het Berit 

niet meer uitmaakte wat er zou moeten gebeuren om haar kind geboren te laten worden. Het 

riep een gevoel van wanhoop op. Dit uitte ze in het interview als volgt: 

 

 

De ervaring van ‘het uit moeten houden van het ongewisse’ doet een groot beroep op het 

vertrouwen op eigen kunnen en kracht. Berit uitte daarover voortdurend twijfel, zowel in 

het interview als tijdens haar baring (observatie). Een bijzonder aspect van het feit dat 

Berit de baring zonder pijnstilling volbracht, is dat ze dat beschreef als observator van 

zichzelf. Haar kracht/volharding wordt beschreven als iets buiten zichzelf.  

 

“The nurse I always asked her, hah, when is it going to come? And I am 

tired of… this pain. I just want the baby out.” 

 

“I want it out, the next minute I want it out, I want the baby out. The 

pain ….was terrible. Very very.”  

 

“[Luid roepend] Aahh! Let, I don’t know what, anyhow it was going to 

come, let the baby just come out. [Zelf parafraserend] That is: I don’t care 

how it happens, but let the baby just come and let my body just relax.” 

 

“I think I could not. I thought I could not do it. But at the end I find myself 

doing it.” 

 

richting van de explosie, en maakt een zuigend geluid] (…) I have 

to hold something tiiiight. Then it is coming down again, I have to 

relief my hand a little bit and rest [herbeleeft de wee/de pijn van 

de weeën]……So…” 
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Voor de ervaring van het putten van kracht is aandacht in de volgende paragraaf. 

4.2.3 Vertrouwen en kracht putten uit verbondenheid met de ander  

Berit vertelde in het interview vertrouwen te putten uit de mensen om haar heen. Ze 

voelde/ervoer hen als een team om haar heen. Dat ervoer ze als ondersteunend. Opvallend 

daarbij was, dat ze zag hoe erg de anderen hun best voor haar deden. Dat riep wederkerigheid 

op: zij deed haar best om te doen wat ze van haar vroegen, ondanks dat haar pijnervaring er 

niet door verminderde. In onderstaand citaat is tevens de verwevenheid met de 

onveranderlijkheid van de pijn terug te zien en het moeten verduren van de pijnervaring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenten waarop Berit de ondersteuning niet ervoer, riepen gevoel van onbegrepen en alleen 

gelaten worden op. Dit versterkte haar gevoel van falen/ het niet te kunnen. 

 

 

 

Op een gegeven moment vroeg Berit om pijnstilling. De verloskundige vertelde haar dat ze 

zag dat Berit het zonder pijnstilling kon doen. Daaruit putte Berit vertrouwen en kracht dat het 

haar zou kunnen lukken. Achteraf was ze trots dat ze het op eigen kracht had gedaan. Dit 

schreef ze toe aan de ondervonden ondersteuning, het team dat ze had ervaren. 

“Oh, it’s that the people around me do are giving me hope. The people 

around, the nurses, you, my husband, yeah when I was in you people around 

me like…… talking to me, helping me, I was having….. that was a good 

team for me. It was good….the… the pain was it was going good. [Klikt met 

tong]… how do I explain. It was eh….helping during the period of that pain. 

Like people people around, when I see you people around me… I have…I 

was I was encouraged, yes.” 

 

“I did my best what they asked me to do, the the midwife and the nurse. The, it 

was helping that I can say. It was helping, but I can still say [klikt met de tong] 

it did not change the pain.” 

“(…) we had some quarrel during the pain. He was telling me I should just 

do it, once let the pain go. I was telling him it is not easy. You cannot 

understand what I am going through here. (…) But that is not how to 

approach somebody with a pain.” 
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De wisselwerking tussen Berit en de zorgverleners was van groot belang om het vol te kunnen 

houden (verduren), om te vertrouwen in de eindigheid en in een goede afloop. Daarbij was 

cruciaal dat de gesproken woorden overeenkwamen met de lichaamstaal die ze bij hen aflas. 

Tijdens de observatie van de bevalling viel op dat het oogcontact zeer intens was. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 De zorgverleners Karin en Vera 

De essentie van de geleefde ervaring van baringspijn van de zorgverleners Karin en Vera heb 

ik als volgt geformuleerd: 

Baringspijn dringt zich via de barende op aan de zorgverlener en doet een dringend appel om 

het lijden te verminderen/draaglijk te maken. Dit roept een sterke behoefte op aan 

verbondenheid en wederkerigheid met zowel de barende als de andere betrokkenen waarbij 

gevoelens van geluk vrijkomen. De ongewisheid van de duur van het lijden en de afloop en 

gevoelens van onmacht/onzekerheid over het kunnen wegnemen van het lijden maken de 

zorgverlener kwetsbaar; de zorgverlener lijdt ook aan de ongewisheid en de onzekerheid over 

of zij het goede doet in deze specifieke situatie. 

Drie constituenten die met elkaar verweven zijn vormen de basis van deze beschreven 

essentie: zich geroepen voelen, verlangen naar verbondenheid met de ander en zich moeten 

verhouden tot het ongewisse. Deze constituenten representeren elk een aspect (ethiek, relatie 

“If they [andere barende vrouwen] have the type of nurses I have, who give 

hope and encourage their client, I think everybody can do without the pain 

relief.” 

 

“I was looking in their eyes, I know what they are seeing in me. If they are 

feeling, what they are feeling, how their face looks like, then I will know if 

things are going well with me.” 

“The the baby is fine, you are very fine ,it is going well. I was all seeing it in 

her eyes. She was saying me it. And I was seeing it in her eyes also.” 

“So… she was like, the words she was using, was giving me……. hope. That soon it 

will come then. I was seeing in her eyes it is going well. And you will go well. I was 

seeing:…. good, good, good, good, good, good.” 
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met de ander, relatie tot pijn) en brengen elk een onderdeel van de ervaring van baringspijn 

door de zorgverleners naar voren. Ze worden hieronder geëxpliciteerd. 

4.3.1 Zich geroepen voelen 

Er willen zijn 

Het ervaren van de baringspijn van Berit deed een ethisch appel op Karin (kraamverzorgende) 

en Vera (verloskundige) om de baringspijn draaglijk(er) te maken door er te zijn voor Berit. 

Het appel werd als sterk ervaren en de behoefte om aan het appel te voldoen leek vaak van 

binnenuit te komen.   

 

 

 

Het gevoel dat de baringspijn en de daarbij vrijkomende angst van Berit niet weg te nemen 

waren, raakte Karin en gaf haar gevoel van onmacht. Dat leek de wil om er voor Berit te zijn 

te versterken.  

 

 

 

De verloskundige Vera moest af en toe naar een andere zwangere en kon daardoor niet 

continu bij Berit zijn. Dit riep bij haar twijfel op over of ze terecht had gezegd dat Berit het 

zonder pijnstilling zou redden. In het interview bevroeg ze haar afwezigheid en sprak ze uit 

dat ze er wel had willen zijn. 

 

 

 

Het heen en weer moeten pendelen tussen meerdere vrouwen gaf Vera aan gevoel van 

verscheurd zijn. Ze wilde, maar kon niet, op twee plaatsen tegelijk zijn en had het gevoel de 

Karin: “Ja ze heeft me nodig. En dat v…dat vind ík gewoon belangrijk. Je bent 

er op dat moment eehm…., want dat ze zich eenzaam voelde of zo. Ik moest 

gewoon die vrouw, moest er gewoon zijn. Ja en dat ervaarde ik heel sterk.” 

 

Karin: “Ja dat je dan de gevoelens van die vrouw eigenlijk eeeh hè? Je, ja dat 

begroot je, dat je aaah….ja kon ik maar wat voor je betekenen, maar je moet 

het echt zelf doen. Maar wel dat je hè, dat je het gevoel echt geeft van ik ben 

d’r voor je. Ja.” 

 

Vera: “Dus dat is eeh ja…, dat was iets waar ik af en toe dacht, heb ik hier nou 

goed aan gedaan. Door haar zo. Ik denk het wel, nu achteraf, het zat, spant op 

zo’n moment. Zeker toen ik in het begin niet eh continu aanwezig kon zijn had ik 

gevoel van ja ik weet niet of dit nu haar wens was.” 
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vrouwen tekort te doen. Haar verlangen er te zijn werd ook gevoed door een beroepsmatige 

overtuiging; het er zijn voor de barende ziet zij als goede zorg voor moeder en kind. Het appel 

om er te zijn, kwam bij Vera dus ook vanuit die overtuiging. 

 

 

 

 

 

 

Iets willen doen 

‘Zich geroepen voelen’ betekende in deze situatie tevens dat er een wens was om iets te doen 

om Berit te ondersteunen in het verdragen van haar baringspijn. Zowel Karin als Vera gaven 

beiden aan dat iets doen, als dat leek te helpen, een gevoel van voldoening gaf. Karin en Vera 

waren Berit regelmatig letterlijk tot steun, omdat Berit tijdens de weeën aan hen (of een van 

hen) hing.  

 

 

 

Vera liet bij ‘het iets willen doen’ ook haar verloskundige/vakinhoudelijke overtuiging 

meespelen. Iets doen was niet alleen bedoeld om het lijden op dat moment te verlichten, maar 

had ook als doel om iets goeds in de toekomst te doen. Daarin komt Vera’s betekenisgeving 

aan baringspijn tot uitdrukking. 

 

 

 

Vera: “Ja. Moet je op twee plekken tegelijk zijn (…) want je hebt hetzelfde aan 

twee mensen te bieden tegelijkertijd en dat gaat niet.”  

“Vroeger deden we dat natuurlijk heel vaak, ja maar nu eeeh gelúkkig veel minder 

vaak. (…) Omdat ik weet dat de uitkomst dan ook beter is. Ik heb altijd het gevoel dat 

mensen, dat baby’s ook een grotere kans maken op een goed contact met hun ouders 

en andersom, als je ……alle tijd kan nemen.” 

Karin: “…het begin dat ik er was ook dat ze dat ze dat héél fijn vond. De 

deurkruk vast te houden, de rest op mij hangen en zo eeh de bevalling 

ingaan, ja dat von’k dat von’k wel heel mooi.”  

 

Vera: “Ja ik hoop zelf dat zij inderdaad eeeh eeeh zoveel erkenning en steun heeft 

gehad dat zij daar, dat zich die pijn niet herinnert als een …trauma. Wel als iets 

dat echt aanwezig was en wat ook lang duurde, maar dat het niet traumatisch 

was.” 
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Op momenten dat Vera het lijden van Berit als onnodig langdurig/niet meer functioneel 

inschatte, zette zij verloskundige handelingen24 in en meer directieve coaching; ze stapte 

daarmee af van haar insteek om de baring zijn natuurlijke beloop te laten. Dit met als doel om 

de baring te bespoedigen en daarmee het lijden van Berit te bekorten. 

  

 

 

 

Zowel Karin als Vera sprongen beiden in als er ‘een gat viel’ in het er zijn/iets doen voor 

Berit. Karin deed dat op de momenten dat Vera was weggeroepen. Beiden deden dat op de 

momenten dat de partner van Berit zich wat afzijdig hield of het appel er te zijn niet leek te 

ervaren.  

 

 

 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt ook de behoefte om er samen voor te staan/een verbinding met 

elkaar te ervaren om aan het appel te voldoen. Dit brengt ons tot de volgende constituent. 

4.3.2  Verlangen naar verbondenheid met de ander 

Op vele momenten werd in de interviews een verlangen uitgedrukt naar verbondenheid met de 

ander. Zoals uit het laatste citaat blijkt, kwam die behoefte voort uit de wens om met elkaar de 

roep te dragen om Berits lijden te verlichten. Als die behoefte werd vervuld, gaf dat een 

gevoel van geluk en plezier. In geval de ander daarin gemist werd, gaf dat een gevoel van 

alleen gelaten of zelfs in steek gelaten worden. In dit verlangen naar verbondenheid komt het 

verlangen naar teamvorming en zich door de ander gesteund voelen tot uitdrukking. Het laat 

                                                 
24 Handelingen als het kunstmatig breken van de vliezen en inwendig onderzoek. 

Vera: “en dan wordt het op een gegeven moment pesten vind ik. Dat hoeft dan 

niet meer. Ja. Misschien moet je iemand dan gewoon iets… niet dwingen maar, 

maar iets leidender coachen, dat je eeh hè, zodat er weer eeh, zodat ze het ook 

ergens voor doet. Want dan ja, doet ze het niet voor niks.” 

Vera: “Ja……ik had op een gegeven moment een telefoontje, dan is het toch 

prettig om te zien dat je met elkáár haar ondersteunt daarin, in haar ongenoegen, 

want dat was nodig. En dat deden de dames in de verloskamer wel. En de partner 

nam dat niet over volgens mij. Nee. Als één even niet kon, dan was hij niet degene 

die optrad.” 
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een onderlinge afhankelijkheid zien en tevens een gezamenlijke kracht. Hieronder is een 

aantal citaten opgenomen waarin bovenstaande tot uitdrukking komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin en Vera waren voortdurend gericht op verbondenheid of zelfs versmelting met Berit om 

te ervaren wat Berit zou kunnen helpen en om te weten hoe ze aan het appel konden voldoen. 

De ervaring dat wat ze deden behulpzaam was voor Berit en de ervaring van wederkerigheid 

hierin, gaven een gevoel van voldoening. De respons van Berit was hierin cruciaal. 

 

 

 

 

 

 

Karin: “Ja, en de man op afstand. En dat vond ik heel jammer. Ja. (…) Maar dat 

is voor hun …normaal, maar voor ons. Dat vind ik lastig. Je wil het zo graag dat 

dat een team wordt.” 

 “Ja het is wel op het laatst dat ze zo eeeh angstig werd en toen Vera zei van nou 

hè, blaas naar je buik, blaas naar je buik, blaas het er uit. Dat von’k wel heel 

mooi. Ik dacht hee, die kan ik meenemen, dat ze daar ook weer rustig van werd. Ja 

ja.” 

 “Ik denk dat het fijn was dat er een vrouw binnenkwam. (…) En wij waren, ik was 

die wiegjes aan het ophalen en Vera was ook daar op die afdeling en dat jij….dat 

je er even was om haar te ondersteunen, dat vond zíj ook heel fijn.” 

 “Maar ja dat is wel ja…hè verloskundige zijn. De ene keer is het hectisch en de 

andere keer is het rustig.  Ja,… ik weet hè hoe het is, maar…. maar ik had gehoopt 

dat het anders kon. Ja………”  

Vera: “Ja kraamhulpen doen dat wel [ondersteunen] (…) Ze [Karin] deed dat wel. Ik 

vond dat ze….daarom werd het ook een vrouwenbevalling, ha ha, ja. Ja grappig. 

Karin: “Ja,ja,  je was, nah ik, je was echt een team. Ja dat merkte je bij haar 

gewoon. En dat ze echt.. ja afhang eeh hè…eeh  ja, je vertrouwde enneh 

ja….en dat was ook heel fijn.” 

dat was ook heel fijn.” 
Karin: “ (…) zij ehm was heel erg gehecht aan mij zeg maar. Toen ik binnenkwam, 

toen direct was het van op mij hangen, direct mijn hand vasthouden. Zij betrok mij 

gelijk heel erg d’er bij. En dat vond ik hee, voor mijzélf heel fijn. (…)  dat ik merkte 

van nou wat zij graag wou. 
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Die verbondenheid riep ook positieve gevoelens als trots en bewondering op. Daarnaast leek 

de ‘versmelting’ de vreugde en opluchting van de geboorte van het kind te versterken. 

 

 

 

  

Figuur 2: Insight cultivator bij analyse25 

De verwevenheid van de constituenten ‘zich geroepen voelen’ en ‘verlangen naar 

verbondenheid’ komt tot uitdrukking in hoe Karin de ondersteuning die ze Berit gaf, beleefde. 

Vanuit het contact lukte het Karin om Berit te helpen de weeën door te komen. 

                                                 
25 Herdrukt van Williams, K. A. (2017). Proud [afbeelding] (https://www.blackartdepot.com/products/proud-

african-african-wak). N.B. Deze afbeelding mag niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de 

maker te vragen. 

Karin: “Ik vond dat ze het knap deed.” 

Vera [herinnering aan moment van geboorte]: “Oh ja, toen waren ze blij hè? (…) 

Gewéeéeeeldig.” 

 

Vera: “…..ja ik hoop dat ik voor haar eehm, coach ben geweest. Dat ik haar 

heb kunnen erkennen dat het lastig was, dat het toch zeer doet, want dat is 

altijd zo (…)” 
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De verbondenheid met Berit en de andere vrouwen om haar heen (verloskundige en 

onderzoeker) werd als intens en positief ervaren. Dat werd mogelijk versterkt doordat de 

partner zich wat meer afzijdig hield tijdens de baring. De intensiteit en het plezier dat eraan 

ontleend werd, komt in de interviews duidelijk naar voren. Met name de wederkerigheid die 

Karin en Vera van Berit ervoeren, speelt een rol in de positieve ervaring. Ook hierin is de 

verwevenheid van de twee constituenten ‘zich geroepen voelen’ en ‘verlangen naar 

verbondenheid’ terug te zien. De verbondenheid met Berit werd versterkt doordat de vrouwen 

met elkaar in het ‘gat’, dat zij ervoeren door de meer afzijdige rol van de partner, ‘sprongen’ 

om er te zijn/iets te doen voor Berit. Zij stemden daardoor sterker af op Berit en konden 

hierdoor daadwerkelijk meer doen en betekenen voor haar. Zij ervoeren als gevolg daarvan 

(extra) verbondenheid met elkaar en ontleenden daar plezier aan, ondanks dat ze de 

verbondenheid met de partner misten.  

 

 

 

 

 

 

 

Karin: “nou, dat zie je, dat je gewoon, eh dat ze eeh eeh, nou dat contact met je 

maakt en dat je haar gerust kon stellen en dat ze dan er wel weer in meeging.” 

 

Karin: “Ja, ik vond wel dat ze héél goed luisterde naar eeeh eeh en dat ze ons 

echt nodig had. Ze betrok ons er echt bij. Ik vond het echt een vrouwending.” 

Vera: “Dit was meer een vrouwenbevalling Ja. Ja. Dat dat vind ik altijd wél heel 

leuk, maar ja dat is natuurlijk niet wat je iemand meteen wenst [refereert aan rol 

partner], maar ik vind ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja.”  
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Figuur 3: Insight cultivator bij de analyse van de data26 

4.3.3 Zich moeten verhouden tot het ongewisse 

Het ervaren van baringspijn dwingt de zorgverleners zich te verhouden tot het onvoorspelbare 

en het ongewisse dat baringspijn met zich meebrengt. In deze is baringspijn niet helemaal te 

scheiden van het verloop, de duur en de afloop van de baring. Baringspijn is immers 

verbonden met het proces van de geboorte van het kind. Deze ongewisheid drong zich vaak 

op via Berit. Zij vroeg herhaaldelijk hoe lang het nog zou duren. Karin en Vera moesten het 

antwoord op de vraag schuldig blijven. Dat riep gevoelens van onmacht op, maar ook het 

gevoel de ongewisheid samen uit te moeten houden/verduren. 

 

 

                                                 
26 Herdrukt van Rajendran, G. (2015). African dance [afbeelding] 

(https://buyindianartpaintingsonline.wordpress.com/author/ganeshrajendran/).                                                  

N.B. Deze afbeelding mag niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen. 

Karin: “Ja, Maar ja, wat ik wel, wat ze heel erg had wanneer komt de baby nou, 

wanneer komt de baby nou, ja dat von’k heel lastig, want ja daar kun je niks mee. 

Ik kan niks zeggen…. Nee. Je weet het niet. En dat dat…….. ja……….…kon je dat 

maar………. Hè?” 
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Vanuit de verbondenheid die Karin en Vera met Berit zochten, leden zij mee in het feit dat 

Berit de pijn moest verduren/uithouden. Het mee-ervaren van dat verduren van Berits pijn 

deed hen ook lijden. Hierin is de verwevenheid van de twee constituenten ‘verlangen naar 

verbondenheid’ en ‘zich moeten verhouden tot het ongewisse’ zichtbaar. 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Insight cultivator bij de analyse van de data27 

                                                 
27 Herdrukt van Vekic, M. (2000). Mountain [afbeelding] (http://www.artesmagazine.com/?p=4744). N.B. Deze 

afbeelding mag niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen. 

Karin: “Ja ze had, ik vond dat ze heel veel angst had….. van van wanneer 

wanneer, wanneer stopt het, want het ging ook achter elkaar door bij haar. Ze 

had ook geen rustmomenten dat ze echt lekker kon ontspannen en eeeh even bij 

kon komen. Nee…… , nee…….. . nee dat vonk heel hef, ja…” 
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Het zien lijden, het moeten verduren van de pijn door Berit en de ongewisheid van het verloop 

roepen onzekerheid op bij Vera of zij het juiste deed op dat moment.  

 

 

 

 

Daarnaast riep het verloop van de baring op zich onzekerheid op over de juistheid van eigen 

handelen. Toen bleek dat er niets bijzonders aan de hand was, het wat tragere verloop te 

verklaren was, gaf dat gevoel van opluchting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zich moeten verhouden tot het ongewisse’ kwam tevens tot uitdrukking in de onzekerheid 

over hoe Berit de begeleiding ervoer.  

 

 

 

Bij Vera riep ‘zich moeten verhouden tot het ongewisse’ eveneens het ervaren van plezier op. 

Het ‘stoeien’ met het op zijn natuurlijke beloop laten van de (vrij langdurige) baring, wanneer 

wel en wanneer niet ingrijpen, en het zien en ervaren hoe die uiteindelijk verliep ervoer zij, 

naast dat dat onzekerheid opriep, als een bron van (beroeps)plezier. Vooral omdat ze de 

langere baringsduur kon verklaren vanuit versmelting van de pijnbeleving van Berit en het 

                                                 
 

Vera: “Ja dat [de pijn] was hoog. Heftig. Ja. Op dat moment. Achteraf is ze 

trots, maar ehm….ja ik vond het wel pittig voor haar. Ik zag dat ze veel last 

had. Ik twijfelde of zij het eehh, ze twijfelde zelf had ik het idee. Of zij geen 

pijnbestrijding wilde hebben, denk ik. Ja. Dat was vanaf het begin 

natuurlijk een discussiepunt.” 

 

Vera: “En als het dan toch op een gegeven moment lang gaat duren, dan denk 

ik “oh shit is het eeh ja, pathologie”? “Is het te ver voor een epiduraal?”, dat 

een beetje.” 

 “Ik (…) ik snapte er namelijk niks van, waarom komt het nou niet? Het is tóch 

die houding?” 

“En toen ik die truc zag dat het ze het zelf eeh toch verlengde…was ik natuurlijk wel 

opgelucht. Ja. …want het duurde ook lang. Ja.” 

Vera: “(…) ja ik hoop dat ik voor haar eehm, coach ben geweest. Dat ik 

haar heb kunnen erkennen dat het lastig was, dat het toch zeer doet, want 

dat is altijd zo, maar dat het voor haar dus eeh zo is gegaan als gewenst.  
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baringsverloop. Hierin was juist enige distantie nodig, het zich losmaken van de 

verbondenheid, om er met die professionele blik naar te kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste kan worden gezegd dat ‘het zich moeten verhouden tot het ongewisse’, in de zin 

van die uit moeten houden, zich sterk liet terugzien (tevens vanuit observatie) in de opluchting 

die iedereen ervoer bij het zien van de blakende pasgeborene. Het leek alsof het moeten 

uithouden/verduren van het ongewisse ten aanzien van de duur van baringspijn en de afloop 

van de baring zich hier ontlaadde. Die ontlading leek versterkt door de verbondenheid die 

Karin en Vera met de aanstaande ouders ervoeren. Verbondenheid en wederkerigheid (tweede 

constituent) die ontstond vanuit het willen bijstaan (eerste constituent) en het gezamenlijk 

verduren van de ongewisheid (derde constituent) kwamen hier voelbaar bij elkaar. 

 

 

 

 

 

4.4 Zorgethische reflectie op de bevindingen 

De benadering van lichamelijke pijn als verbindende schakel tussen een lichaam hebben en 

een lichaam zijn (Slatman & Widdershoven, 2015) sluit aan bij ervaringen van Berit. De 

Vera: “Ja dat zei ze altijd: it is not a fast delivery, dan keek ze me zo aan: IT IS 

NOT A FAST DELIVERY!!!! Nee, nee, dat klopt. Ha ha. En toen toen ik bij de 

uitdrijving aan het toucheren was dacht ik van, nah, daar was je zelf ook wel 

een beetje debet aan. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet altijd. Nee.”  

“Ze wou ook niet op d’r zij, nee logisch, want kreeg ze echt drukgev, echt 

persdrang van. En dat kon ze niet tegenhouden. En dan hop, ging ze weer op de 

rug. Hahaha, ja. Ja. Dat von, dat vind ík… niet leuk voor háár, maar dat vind ik 

wel altijd héél leuk om te zien. Om achteraf te vertellen. (…) ja dat vind ik zó 

grappig om te vertellen.” 

 

Karin: “Na afloop, ik vond het ook zo mooi toen de baby geboren was en eeh 

dan hè dat hij dan binnenkwam en “praise you God” “praise you God”, von’k 

heel mooi. Zo van ooh zo’n opluchting dat het gezond is en dat het hè dat het 

beiden goed gaat. Dat von’k echt heel  ja dat…, die dankbaarheid vin’k heel 

mooi daarin.” 
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ervaring van baringspijn ervaart Berit van binnenuit en overduidelijk als verbonden aan haar 

lichaam, haarzelf; haar lichaam bevat de mogelijkheid om de baringspijn als dreigende 

explosie waar te nemen. Een ander aspect daagt de theorie uit, namelijk de ervaring van Berit 

dat zij door de baringspijn haar onderlichaam niet meer als van zichzelf ervoer. Gezegd zou 

kunnen worden, dat Berit door de pijnervaring haar onderlijf als Körper ervoer: een 

ding/onderdeel dat niet van haar is, waarmee zij geen verbinding voelde. In die ervaring treedt 

baringspijn eerder op als scheiding tussen Leib en Körper. Bij de ervaring dat Berits 

baringspijn, als entiteit, of indringer, haar angst overmeesterde, lijkt haar baringspijn invloed 

en daarmee handelingsmogelijkheid te hebben over Berits angst, en daarmee subject (I can) te 

zijn. In de theorie van Slatman en Widderhoven is daaraan geen plaats gegeven, evenmin aan 

pijn als scheidende factor tussen Leib en Körper. Berits baringspijnervaring lijkt daarnaast 

invloed te hebben op haar gevoel van handelingsmogelijkheid, het subject zijn; ze dacht het 

verduren van de baringspijn niet vol te kunnen houden (I cannot), maar zag het zichzelf 

uiteindelijk wel doen (alsof ze naar een ander, object, keek). Hier lijken Leib (I can) en 

Körper (‘ander’) tijdelijk te worden gescheiden, om weer te worden herenigd in de 

lichamelijke ervaring van het volharden. Bij de ervaring van baringspijn lijkt dus sprake van 

een heen en weer gaande beweging tussen Leib en Körper en het samenvallen van beide. 

Daarnaast openbaarde baringspijn zich als subject. Deze bevinding is vanuit zorgethisch 

perspectief op relaties interessant; niet alleen de mens, maar ook pijn als subject kan deel 

uitmaken van een zorgpraktijk. Een bevinding die verder onderzocht zou kunnen worden 

vanuit het filosofisch posthumanistische gedachtegoed. Daarin wordt het beeld van het mens-

zijn opgerekt en krijgt onder andere materialiteit een gelijkwaardige rol in sociale praktijken; 

daarbij wordt geen hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen mens en niet-mens (Ferrando, 

2013). 

Het ongewisse neemt een belangrijke plaats in bij de ervaring van baringspijn; zowel Berit als 

de zorgverleners hebben te dealen met de onzekerheid van de duur. Het ongewisse waar Van 

Heijst (2005) op doelt, betreft de ongewisheid van de uitkomst van het samen met elkaar iets 

aangaan in de zorg en niet weten waarop dat uit zal komen. Ook die ongewisheid komt ter 

sprake in de interviews. Vera spreekt regelmatig uit te hopen dat haar handelen geen 

onbedoelde gevolgen heeft (trauma, of niet aansluiten bij de wens van Berit), die volgens Van 

Heijst (2005) onlosmakelijk verbonden zijn met het geven van menslievende zorg. Gezegd 

kan worden dat de onzekerheid daarover een gevoel van kwetsbaarheid opleverde bij Vera. 

Het willen voorkómen van een trauma door baringspijn roept tevens vragen op. Die lijkt voort 
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te komen uit een vaktechnische blik op baringspijn. Vanuit die optiek krijgt baringspijn de 

betekenis van gevaar, aansluitend bij de huidige benadering van baring/zwangerschap als 

‘risico’. Zou baringspijn ook andere betekenissen kunnen krijgen dan ‘een mogelijk trauma’? 

Het roept de vraag op hoe het zou zijn als baringspijn verwelkomd zou worden. Dit 

gecombineerd met de ervaring van baringspijn door Berit als (positief) handelende macht, zou 

mogelijk een andere benadering ten aanzien van baringspijn bewerkstelligen.  

Uit de bevindingen blijkt dat de zorgverleners zich sterk afstemmen op Berit. Het verzoek van 

Berit om pijnstilling, een pasklare oplossing die zou aansluiten bij de doedwang waarover 

Van Heijst (2005) spreekt, wordt juist niet gehonoreerd door Vera; zij kiest ervoor er te zijn 

voor Berit en zoekt wat Berit daarin nodig heeft, evenals Karin. Hierin komt het ‘bijstaan van 

iemand in diens nood’ tot uitdrukking, aansluitend bij Van Heijsts menslievende zorg. Tevens 

sluit Vera’s keuze aan bij Van Heijsts visie dat interventies vooral behulpzaam zijn bij 

enkelvoudig leed. Mogelijk heeft Vera hiermee een stapeling van interventies die Van Heijst 

noemt als gevaar, voorkomen. De twijfel die Vera uitspreekt over de momenten van 

ongewenste afwezigheid tijdens Berits baring en de drive van Karin om er te zijn voor Berit, 

laten zien hoe belangrijk het ‘niet in de steek laten’, wat Van Heijst eveneens bestempelt als 

onderdeel van menslievende zorg, voor hen is in het geven zorg aan Berit in baringspijn. Dit 

doet een moreel appel op hen en maakt hen tevens kwetsbaar. De wederkerigheid van het 

zorgproces waar Van Heijst (2005) over spreekt, komt duidelijk tot uitdrukking in het feit dat 

de zorgverleners en Berit zich op elkaar afstemmen. Berit probeert de aanwijzingen te volgen 

om Vera en Karin tegemoet te komen, ondanks dat die haar pijn niet verzachten.  

Het dyadische karakter van zorg zoals Noddings (1984) dat beschrijft komt in deze casus niet 

sterk tot uitdrukking. Regelmatig valt het woord team, zowel bij Berit als bij de zorgverleners. 

De zorgverleners lijken zich direct te begeven in de receptive-intuitive mode die Noddings 

beschrijft en niet, zoals Noddings beschrijft, te neigen naar de instrumental mode; ze zoeken 

voortdurend naar de behoefte van Berit en stemmen daarop hun handelen af. Vera bleek te 

kunnen switchen naar de instrumental mode op het moment dat zij vaststelde dat ze Berit met 

verloskundige handelingen moest helpen, maar leek daarbij de receptive-intuitive mode niet 

helemaal los te laten; ze bleef invoelend naar Berit, waarmee Noddings’ omschakelen wat 

ontkracht wordt. Door het gemis van een interview met de partner is niet te zeggen vanuit 

welke modus Berits mannelijke partner reageerde op baringspijn; zijn rol is slechts vanuit 

tweedepersoonsperspectief bekend. Vanuit dat perspectief leek hij minder vanuit Noddings’ 

receptive-intuitive mode te reageren door zijn wat meer afzijdige houding, maar het voert te 
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ver om daaruit te concluderen dat dat te maken had met zijn man-zijn, passend bij Noddings’ 

opvatting dat vrouwen beter in staat zijn zorg te geven vanuit de receptive-intuitive mode. 

Alle vrouwen gaven op eigen wijze aan op momenten zijn ondersteuning bij de baringspijn, 

als deel van een ‘zorgteam’ voor Berit, te missen. Wat hier mogelijk meespeelde was de 

afgeleide kwetsbaarheid van Berits partner, die Baart (Baart & Carbo, 2013) beschreef. 

Mogelijk werd die kwetsbaarheid vergroot door de verwachting dat hij volwaardig zou 

bijdragen aan ondersteuning in Berit in baringspijn, terwijl hij vanuit zijn afgeleide 

kwetsbaarheid zelf zorg behoefde. Dit sluit tevens aan bij wat Tronto (1993) beschrijft als 

uitgangspunt van zorg; de need of another. Helaas is dat door het ontbreken van een interview 

met hem niet te verifiëren.   

Het werken als een team, een omgang tussen zowel de zorgverleners onderling als tussen de 

barende en de zorgverleners, werd door alle betrokkenen als waardevol ervaren. Dit sluit aan 

bij wat Van Heijst (2005) een ‘ethisch relevante intermenselijke omgang’ noemt; alle 

betrokkenen proberen het goede te doen en proberen elkaar daarin te vinden. De 

interdependentie die Tronto (1993) noemt, wordt daarin benadrukt; alle betrokkenen hebben 

elkaar nodig. Niet alleen als aanwezige persoon of collega, maar ook in gezamenlijke 

overtuiging (en afstemming) van wat het goede is om te doen. Als die gedeelde overtuiging 

niet werd ervaren, dan werd dat ervaren als een gemis. De feedback van Berit was voor de 

zorgverleners onmisbaar; zonder dat was afstemming op haar behoefte onmogelijk. De 

zoektocht daarnaar werd duidelijk uitgesproken door de zorgverleners. Dat sluit aan bij het 

tweerichtingsverkeer dat Van Heijst (2005) noemt en hoe waardevol de respons van de 

zorgontvanger is voor de zorgverlener. Berit was tevens afhankelijk van de feedback van de 

zorgverleners. Dat werd duidelijk uit haar opmerking dat ze die, door middel van intensief 

oogcontact, aflas van hun lichaamstaal. Cruciaal daarin was de congruentie tussen woord en 

lichaamstaal; daaruit haalde Berit haar vertrouwen. In geen van de besproken theorieën wordt 

de congruentie tussen woord en lichaamstaal benoemd.  

Van Heijst (2005) noemt dat in de (zorg)praktijk mensen elkaar blijken te kunnen vinden op 

wat ze voor goed houden. Uit de bevindingen blijkt dat geen vanzelfsprekendheid te zijn, wel 

dat er een verlangen ontstond naar verbondenheid daarin. Niet altijd sloten de houding/insteek 

van Vera, Karin en de partner op elkaar aan. Het vraagt blijkbaar om explicitering en actieve 

afstemming onder elkaar om daaraan gezamenlijk uitvoering te geven, ook met de barende 

wiens input onmisbaar is om met elkaar een team te vormen en aan te kunnen sluiten bij haar 

behoefte. 
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5. Discussie 

 

5.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk behelst een inhoudelijke discussie; de bevindingen uit het onderzoek worden 

betrokken op de literatuur uit de probleemstelling.  

5.2 Inhoudelijke discussie 

Uit de bevindingen blijkt dat het vertrouwen in een goede afloop van de baring, waar De 

Vries (2011) over spreekt, regelmatig op de proef wordt gesteld; zowel Vera als Berit 

betwijfelen of het gaat lukken zonder pijnbehandeling. Het bestaan van (de mogelijkheid van) 

pijnbehandeling en de algemeen aanvaarde betekenisgeving aan baringspijn als risico, maken 

Vera kwetsbaar door de twijfel die dat oproept over de juistheid van haar handelen. Vera 

maakt een duidelijke keuze, ondanks de ongewisheid die de baring met zich meebrengt, om te 

vertrouwen op een goede afloop en weet dat waarachtig via woord en lichaamstaal op Berit 

over te brengen. Vera lijkt verwikkeld in het professioneel rolconflict dat verloskundigen in 

Nederland ervaren. Verloskundigen hebben een voorkeur voor de benadering van ‘working 

with pain’, maar ervaren een maatschappelijke verschuiving naar een acceptatie van de ‘pain 

relief’ benadering (Klomp et al., 2016). Belangrijk is om te realiseren dat de kwetsbaarheid 

van de zorgverlener hierdoor kan worden vergroot, een bevinding uit dit onderzoek die 

mogelijk nog niet aan het licht is gekomen. Kwetsbaarheid en angst leiden volgens De Vries 

(2011) tot meer interventies. De vraag of baringszorg niet in een zichzelf versterkend systeem 

komt, waarbij moeilijk valt te ontkomen aan interventies als baringspijnbehandeling, lijkt dus 

terecht gesteld. Tevens komt een ander conflict tot uitdrukking uit de bevindingen. Vera 

honoreert het verzoek van Berit om pijnbehandeling niet. Dit staat op gespannen voet met de 

hedendaagse nadruk op autonomie en keuzevrijheid van patiënten/cliënten naast het gegeven 

dat de zekerheid voor vrouwen dat pijnbehandeling mogelijk is en dat zij invloed hebben op 

de besluitvorming hierover hen tevredener doet terugkijken op hun bevalling (KNOV et al., 

2013). Desondanks kijkt Berit zeer tevreden en trots terug op haar baring, mede door het feit 

dat zij juist zonder pijnbehandeling is bevallen. Vera lijkt te hebben gebalanceerd tussen het 

weldoen op korte termijn (ingaan op verzoek pijnbehandeling met tevredenheid achteraf) en 

het weldoen op langere termijn (tevredenheid en trots op eigen vermogen achteraf) en heeft 
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daarvoor ondersteuning en vertrouwen ingezet, aansluitend bij het levensverhaal van Berit28. 

Uit de bevindingen komt naar voren dat het weerstaan van kwetsbaarheid en het wegen van 

respect voor autonomie vraagt om weerbaarheid van de zorgverlener die standvastigheid toont 

in oprecht vertrouwen in fysiologie én dat waarachtig weet over te brengen op de barende die 

angstig en onzeker kan zijn. Het vraagt dus om enige moed en kracht om de ongewisheid die 

de baring in het huidige tijdsgewricht met zich meebrengt en de roep om autonomie, 

gewogen, te weerstaan. Dat betekent dat hierin bewust geïnvesteerd zou moeten worden door 

de opleidingen voor verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende en verpleegkundige. Met 

alleen een fysiologische visie op baringen gaan we mogelijk niet voorkomen dat de 

verschuiving naar meer interventies zich voortzet. Het vraagt om erkennen van het ongewisse 

en kwetsbaarheid en investeren in overtuiging van de fysiologie, moed en standvastigheid om 

daarmee om te gaan én moed om het principe respect voor autonomie te nuanceren.  

De positieve ervaring van Berit van de zorgverleners als team om zich heen, komt in de 

besproken literatuur niet tot uitdrukking; die gaat met name in op continue ondersteuning en 

de houding van de zorgverlener die positieve invloed kan hebben op de beleving van 

baringspijn (Klomp, 2015; KNOV et al., 2013; Larkin et al., 2010). Uit de bevindingen komt 

eveneens naar voren dat het functioneren als een team en elkaar vinden in wat het goede is om 

te doen niet vanzelfsprekend gaat. Bij elke baring wordt er in feite een uniek team gevormd; 

de barende en haar partner (met eventueel andere niet-professionals) zijn doorgaans niet 

eerder begeleid door dezelfde zorgverleners. Dit zou betekenen dat voor de vorming van elk 

team expliciete onderlinge afstemming nodig is om ervoor te zorgen dat men elkaar vindt en 

ondersteunt in een gezamenlijke visie op en overtuiging van hoe te handelen bij baringspijn. 

De input van de barende is daarbij cruciaal, zo bleek uit de bevindingen, en het is van belang 

dat zij inziet welke rol zij inneemt in het team; hoe duidelijker haar feedback en hoe beter zij 

te ‘lezen’ is, des te beter is afstemming van het team op haar mogelijk. Het op deze wijze 

investeren in teamvorming rond de baring roept de vraag op of dat haalbaar is; het kost tijd, 

vraagt een gezamenlijke overtuiging van de zin hiervan en het vraagt om coördinatie. In de 

eerste lijn wordt reeds geïnvesteerd in samenwerking tussen vaste teams van 

kraamverzorgenden en verloskundigen, zoals het geval was bij de verloskundigenpraktijk en 

het kraamcentrum uit het onderzoek. Of die samenwerking zich ook richt op gezamenlijke 

visievorming naast reguliere werkafspraken is mij niet bekend. Wel is voorstelbaar dat dat 

                                                 
28 Bij Berit speelt mogelijk haar vorige bevallingservaring een rol in haar twijfel aan haar vermogen tot het 

verduren van de baringspijn en daarmee haar verzoek tot pijnbehandeling. 
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door regelmatige samenwerking geleidelijk aan impliciet gebeurt. Toch kan het voorkomen 

dat de zorgverleners elkaar niet (goed) kennen, zoals het geval was bij Vera en Karin. In die 

situatie zou ter plekke een korte afstemming kunnen plaatsvinden. De situatie, hoe de baring 

verloopt en hoeveel tijd en mogelijkheid daarvoor is, zal dat niet altijd toelaten.                     

In de tweede lijn is investeren in dergelijke teamvorming waarschijnlijk ingewikkelder; daar 

werken meerdere disciplines die wisselen (opleidingsplaatsen), zijn mogelijk meer diverse 

visies op baringszorg, spelen kosteneffectiviteit die de marktwerking in de zorg met zich 

meebrengt mogelijk een grotere rol én zijn meer dienstwisselingen. Dat laatste betekent dat 

een team tijdens de baring door wisseling van zorgverleners van samenstelling verandert (wat 

in de eerste lijn overigens ook kan gebeuren) en dat lijkt niet ideaal. Daarnaast kruisen de 

eerste lijn en tweede lijn elkaar bij baringszorg in het ziekenhuis; bij verwijzing naar de 

tweede lijn komt de eerstelijns verloskundige veelal mee. Juist voor deze barenden is die 

teamvorming (in deze situatie dus tussen eerste en tweede lijn) van belang voor goede zorg, 

omdat het verplaatst en verwezen worden naar een ziekenhuis tijdens de baring wordt 

geassocieerd met een meer negatieve ervaring en toegenomen pijnervaring (Rijnders et al., 

2008). Bovenstaande roept de vraag op of de organisatie van baringszorg zoals die nu is 

geregeld, tegemoetkomt aan de best mogelijke zorg voor de barende. Het integrale 

geboortezorgmodel dat de KNOV (2018a) aanbeveelt, waarbij de verloskundige de 

begeleiding coördineert en een regie- en verwijsfunctie heeft, wordt met de gedachte van 

teamvorming rond de baring uitgedaagd om interdisciplinair visie op baringspijn af te 

stemmen én om de organisatie van zorg bij de baring kritisch te beschouwen.  

In de bevindingen komt baringspijn als subject tevoorschijn dat angst lijkt te kunnen 

wegnemen (overpoweren). Dat biedt een nieuw perspectief op baringspijn, dat een aanvulling 

zou kunnen zijn op de visie van Veringa en Van Cranenburgh (2010) dat baringspijn zinvol 

gedrag kan afdwingen en fysiologie positief beïnvloedt. Het omarmen van dit perspectief 

vraagt ten eerste om de angst die baringspijn kan oproepen bij de barende, wat zowel uit de 

literatuur (De Vries, 2011; Larkin et al., 2010; Nilson & Lundgren, 2007) als uit uitlatingen 

van Berit komt, te aanvaarden en te doorstaan. Berit beschreef namelijk dat de ervaring van 

baringspijn als subject in latere instantie gebeurde. Van belang daarbij is uiteraard dat de 

barende zich niet verlaten voelt en ondersteuning krijgt. Ten tweede vraagt het omarmen van 

baringspijn als subject een omwenteling in denken over baringspijn. Zoals uit de literatuur en 

voorgaande naar voren komt, is dat geen gangbaar gedachtegoed. Het is de vraag hoe dit 

inzicht zou vallen in bijvoorbeeld de beroepsgroep van verloskundigen en de opleiding voor 
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verloskundigen. De beroepsgroep is opgeleid als zelfstandig medisch professional met nadruk 

op fysiologie en persoonlijke begeleiding. De opleiding investeert tegenwoordig in 

academische houding met oog voor andere perspectieven en andere wetenschappelijke 

disciplines zoals filosofie. Ook daar wordt bewust aandacht besteed aan de uniciteit van de 

cliënt en het kunnen aansluiten daarop. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zal zij wellicht 

kritisch kijken naar deze bevinding. Het vraagt van de (aankomend) verloskundige om haar 

blik te verruimen en de gangbare ideeën over baringspijn ter discussie te willen stellen. 
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6. Conclusie 

 

6.1 Inleiding  

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. Tenslotte 

worden aanbevelingen gedaan die uit dit onderzoek voortvloeien voor vervolgonderzoek en 

voor de praktijk. 

6.2 Beantwoording van de hoofdvraag 

De hoofdvraag luidde: Wat is de essentie van de geleefde ervaring van baringspijn en hoe 

wordt daar door betrokken personen mee omgegaan? En wat betekent dit voor goede zorg bij 

de baring vanuit een zorgethisch perspectief? 

Om die vraag te beantwoorden, worden de daartoe opgestelde deelvragen beantwoord. Het 

antwoord op deelvraag a) “Wat is er binnen zorgethische literatuur bekend over ervaren van 

en omgaan met pijn/het lijden van de ander binnen een zorgrelatie?” wordt verwerkt in 

deelvraag d om herhaling van hoofdstuk 2 te voorkomen. 

b) Hoe ervaart de barende haar baringspijn in de zorgrelatie? 

Berit ervoer haar baringspijn als een indringer die de beleving van haar lichaam beïnvloedde: 

een deel van haar lichaam ervoer ze niet meer als de hare tijdens de baringspijn. Die pijn 

ervoer ze als krachtig, een dreigende explosie, wat angst opriep, maar ook als machtig subject 

met het vermogen haar angst te overmeesteren. Baringspijn deed bij Berit een sterk appel op 

het moeten verduren van het ongewisse en op het vertrouwen of ze dat verduren vol zou 

houden. Het moeten verduren van het ongewisse wakkerde een verlangen aan naar het einde 

ervan, de geboorte van haar kind. Berit putte kracht en vertrouwen (in een goede afloop) uit 

de verbondenheid met de mensen om haar heen, waarbij lichaamstaal een belangrijke functie 

had. De teamervaring bleek voor haar zeer positief; ze beweerde dat iedereen met zo’n team 

om zich heen, kan baren zonder pijnbehandeling. Tevens riep dat teamgevoel wederkerigheid 

bij Berit op; ook zij deed haar best voor Vera en Karin, al hielp haar dat zelf niet. 

c) Hoe wordt baringspijn ervaren door de personen die de barende ondersteunen? En hoe 

wordt daarmee omgegaan? 
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Op de zorgverleners Vera en Karin deed baringspijn een sterk appel om er te zijn voor Berit 

en om iets voor haar te doen. Dat zette ertoe aan om te willen ‘versmelten’ met Berit om te 

weten wat haar daarin kon helpen. Er was niet alleen verlangen naar verbondenheid met Berit 

maar ook met de anderen om samen de roep te dragen om Berits lijden te verlichten. Als dat 

verlangen werd vervuld, gaf dat een gevoel van geluk. In geval de ander daarin gemist werd, 

gaf dat een gevoel van alleen gelaten worden. In dit verlangen kwam het verlangen naar 

teamvorming en zich door de ander gesteund voelen tot uitdrukking. Het legde een onderlinge 

afhankelijkheid bloot en tevens een gezamenlijke kracht. Het ervaren van baringspijn dwong 

de zorgverleners zich te verhouden tot het ongewisse dat baringspijn met zich meebrengt. 

Deze ongewisheid drong zich op via Berit als zij vroeg hoe lang het nog zou duren. Het niet 

kunnen beantwoorden van die vraag, riep gevoelens van onmacht op, maar ook het gevoel de 

ongewisheid samen te moeten verduren. Het mee-ervaren van dat verduren van Berits 

baringspijn deed ook hen lijden; het riep gevoelens van twijfel op over of het juiste werd 

gedaan. Daarnaast werd er ook plezier ervaren in het zoeken naar het juiste en was er een 

algemeen gevoel van geluk voelbaar bij de geboorte, de afloop van het ongewisse. 

d) Wat betekenen de antwoorden op bovenstaande vragen voor goede zorg bij de baring 

vanuit een zorgethisch perspectief? 

Het er zijn, present zijn, blijkt van groot belang bij het verduren van baringspijn. De 

afstemming op de, unieke, barende kan haar helpen de ongewisheid en de gedachte dat zij het 

niet zou kunnen te doorstaan. In het ondersteunen van de barende is het voor haar vertrouwen 

cruciaal dat er bij de zorgverleners congruentie is tussen woord en lichaamstaal. Onmisbaar 

daarbij is dat de zorgverleners werkelijk vertrouwen hebben in een goede afloop van de 

baring.  

De ongewisheid die ontstaat uit het aangaan van een relatie met elkaar, zou als onlosmakelijk 

onderdeel van baringszorg moeten worden gezien. Het vormen van een team met alle 

zorgverleners29 en de barende zorgt er in versterkte mate voor dat de barende zich niet 

verlaten voelt. Onderkenning van interdependentie is daarbij van belang, evenals het 

anticiperen daarop; afstemming hierover kan al voor de baring plaatsvinden.  

De betekenisgeving die aan baringspijn wordt toegekend, zou kunnen worden uitgebreid met 

de gedachte dat baringspijn zich als subject kan manifesteren; dat kan bijdragen aan het 

overwinnen van angst van de barende. Tevens kan baringspijn de beleving van (een deel van 

                                                 
29 Waaronder niet te vergeten ook de partner. 
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het) lichaam als object bewerkstelligen. Vanuit maatschappelijk oogpunt zal goede zorg bij de 

baring gebaat zijn bij het politiek centraal stellen van baringszorg; erkennen dat goede 

baringszorg van invloed is op het leggen van een goede basis voor alle mensen, ook op 

langere termijn, die verder gaat dan de directe zorg voor een technologisch goed verlopende 

baring (met een gezonde moeder en kind als uitkomst) waarop tevreden wordt teruggekeken 

én met oog voor het complexe web van (nieuw ontstane) relaties en de interdependentie van 

alle mensen. Dit zou een kanteling kunnen betekenen in de politieke visie op baringszorg. Dit 

kan tevens leiden tot een uitbreiding van betekenisgeving aan baringspijn, die een kanteling 

brengt in het (slechts) beschouwen van baringspijn als een te bestrijden risicofactor. Als 

laatste is het van belang te realiseren, dat baringspijn de partner van de barende afgeleid 

kwetsbaar kan maken. Dat betekent dat ook hij/zij zorg behoeft tijdens de baring. 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het is aanbevelingswaardig dit onderzoek in zowel eerste- als tweedelijn te herhalen, waarbij 

de partner wel geïnterviewd wordt. Meenemen van diens perspectief is (uiteraard) belangrijk. 

Bovendien leggen onderzoeken in andere echelons mogelijk essentiële onderlinge verschillen 

bloot, die van belang kunnen zijn voor de zorg voor barenden. Daarnaast kunnen meerdere 

fenomenologische onderzoeken bijdragen aan de existentiële generaliseerbaarheid (zie 

paragraaf 7.4). Een aanvulling op herhaling van dit onderzoek zou kunnen zijn om de 

betekenisgeving aan baringspijn te onderzoeken bij de betrokkenen voorafgaand aan de 

baring, om vast te stellen waar die betekenisgeving vandaan komt en welke invloed die heeft. 

Dat zou input kunnen geven aan hoe daar maatschappelijk gezien aandacht aan besteed kan 

worden. Baringspijn als subject is een interessante bevinding die nader onderzocht zou 

kunnen worden, zeker omdat die positief bijdroeg aan het doorstaan van baringspijn.  

6.4 Aanbevelingen voor de praktijk 

Het besef van het appel van baringspijn om het goede, het liefst in verbondenheid met de 

anderen, te doen, zou meegenomen kunnen worden in de voorbereiding op de baring. Het 

onderling uitspreken van ieders visie op wat hierin goede zorg is en afstemming tussen de 

professionals onderling én de barende én haar partner, kan de teamvorming die van waarde is 

ter ondersteuning van de barende met baringspijn versterken. Daarnaast zou dat de 

kwetsbaarheid van de professionals verminderen, omdat er minder gezocht hoeft te worden 
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naar onderlinge afstemming en ondersteuning tijdens de baring. Dat de feedback van de 

barende een grote rol speelt in het kunnen slagen daarvan, is een belangrijk aspect om bewust 

van te zijn. De interdependentie kan worden besproken, niet als zwakte, maar juist als kracht 

om aan het appel, dat baringspijn doet, te kunnen voldoen. Daarbij is het belangrijk in 

ogenschouw te nemen, dat de partner afgeleid kwetsbaar kan zijn en behoefte aan zorg kan 

hebben bij de ervaring van baringspijn van zij naaste. Wellicht kan er (meer) aandacht besteed 

worden aan baringspijn als subject: de macht die het heeft angst te overmeesteren kan 

mogelijk een geruststellend effect hebben op alle betrokkenen. Als laatste is het goed bewust 

te zijn van de kwetsbaarheid van de zorgverlener in het huidige denken over baringspijn. 

Standvastigheid in de overtuiging van fysiologie, nuancering van het principe respect voor 

autonomie en moed om het ongewisse te omarmen zijn hierbij onmisbaar. 
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7. Kwaliteit van het onderzoek 

 

7.1  Inleiding 

Om de kwaliteit van dit fenomenologische onderzoek te borgen, hanteer ik geloofwaardigheid 

en betrouwbaarheid als kwaliteitscriteria. Tevens hanteer ik transferability dat kan worden 

gezien als overdraagbaarheid/generaliseerbaarheid binnen kwalitatief onderzoek30 (Visse, 

2012). Daarnaast belicht ik hoe in hoeverre er sprake kan zijn van existentiële 

generaliseerbaarheid; een specifiek voor de fenomenologie ontwikkeld kwaliteitscriterium 

(Van Manen, 2014). Vervolgens belicht ik belemmeringen die een rol konden spelen in de 

kwaliteit van het onderzoek en sluit ik af met een methodologische discussie. 

7.2  Geloofwaardigheid 

De geloofwaardigheid, de mate van overeenkomst tussen mijn beschrijvingen als onderzoeker 

en de perspectieven van de respondenten, beoogde ik te verhogen door middel van thick 

description, datatriangulatie, datasaturatie, en een member check. Het gedetailleerd 

beschrijven van de empirische gegevens bij de rapportage van mijn onderzoek (thick 

description) geven de lezer inzicht in de relatie tussen de ruwe data en mijn interpretatie als 

onderzoeker. Bij de interpretatie heb ik datatriangulatie toegepast (observatie, interviews en 

afbeeldingen).  De data-analyse heb ik afgesloten nadat ik geen nieuwe informatie meer vond 

om tot begrip te komen (datasaturatie). Een controle op de overeenkomst tussen mijn 

beschrijvingen en de perspectieven van de respondenten is gedaan door middel van een 

member check (Boeije, 2016; Creswell, 2013; Visse, 2012). De member check is gedaan door 

de verloskundige en kraamverzorgende. Een member check van de barende ontbreekt, wat iets 

afdoet aan de geloofwaardigheid van dit onderzoek. 

7.3 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek is de mate waarin de resultaten onafhankelijk zijn van 

de vooronderstellingen van de onderzoeker, tijd en instrumenten (Visse, 2012). De 

mogelijkheid tot herhalen van het onderzoeksproces is een maatstaf daarvoor (Creswell, 2013; 

                                                 
30 Zie bijlage 1 voor uitgebreidere toelichting op de gebruikte begrippen in deze paragraaf.   
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Visse, 2012).  De betrouwbaarheid van dit onderzoek heb ik vergroot door de (methodische) 

stappen zorgvuldig te beschrijven. Daarnaast door het schrijven van een bridlingverslag31, 

reflecties en memo’s (Creswell, 2013; Finlay, 2008; Van der Meide et al., 2015; Visse, 2012). 

Opgemerkt moet worden dat fenomenologische studies van eenzelfde fenomeen zeer 

verschillende resultaten kunnen geven. Niet alleen omdat er niet wordt gewerkt met vaste 

meetinstrumenten (zoals een gestructureerd interview), maar ook omdat een 

fenomenologische studie juist op zoek kan zijn naar nieuwe en verrassende inzichten (Van 

Manen, 2014). 

7.3  Transferability / Overdraagbaarheid en existentiële generaliseerbaarheid 

Omdat RLA spreekt over essenties die situationeel32 zijn, streefde ik in het kader van 

overdraagbaarheid naar transferability (Vagle, in Van der Meide, 2014; Smaling, 2009; Visse, 

2012). Resultaten van fenomenologisch onderzoek zijn niet te generaliseren. Niet alle mensen 

die baringspijn ervaren, zullen die ervaren zoals ik die heb beschreven in de essentie. 

Fenomenologisch onderzoek heeft een sensitizing, gevoelig makende, functie. Mijn 

onderzoek biedt inzicht in hoe baringspijn ervaren kan worden en kan helpen aan inzicht in 

wat van belang is in de zorg bij een baring. Het is aan de lezer om te bepalen of mijn 

bevindingen bruikbaar zijn in een andere context, waardoor deze kunnen bijdragen aan de 

zorgpraktijk (Van der Meide, 2014). Ter bevordering hiervan hanteerde ik de volgende 

richtlijnen: beschrijving van mijn status, positie en rol als onderzoeker (zie bijlage 16); 

beschrijving van de condities en context van het onderzoek; streven naar thick description 

(Smaling, 2009, p.10; Visse, 2012). Van belang daarbij is om te realiseren dat in een nieuwe 

context weer nieuwe betekenissen van het fenomeen baringspijn zullen vrijkomen, passend bij 

de hermeneutische spiraal (Dahlberg et al., 2011). 

Van Manen (2014) spreekt van existentiële generaliseerbaarheid om fenomenologisch 

onderzoek, dat gericht is op het unieke en singulariteit, te kunnen generaliseren. Existentiële 

generaliseerbaarheid oriënteert zich op wat universeel of essentieel is aan een fenomeen in 

                                                 
31 Creswell (2013) spreekt in deze context van bracketing. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat de voorkennis en 

vooronderstellingen van de onderzoeker geheel weg te cijferen zijn (tussen haakjes te zetten). Mijn overtuiging 

is dat dit niet geheel mogelijk is en dat het van belang is om je als onderzoeker bewust te zijn van je eigen 

voorkennis en vooronderstellingen (die interpretatie van data kunnen beïnvloeden) en dat je deze probeert te 

beteugelen door middel van reflectie (Van der Meide, 2014). Daarom spreek ik, Finlay (2008) volgend, van 

bridling wat beteugelen betekent. Daarnaast is het van belang om hierover open te zijn door middel van 

verslaglegging, zodat te volgen is hoe het onderzoek is gedaan/geïnterpreteerd.    
32 In tegenstelling tot de descriptieve fenomenologische methode, die vasthoudt aan (het zoeken naar) 

onveranderlijke betekenissen binnen een structuur (Vagle, in Van der Meide, 2014). 
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existentiële zin. Existentiële generalisaties maken het mogelijk om terugkerende aspecten van 

de betekenis van een bepaald fenomeen te herkennen (Van Manen, 2014). Of er sprake is van 

existentiële generaliseerbaarheid is vast te stellen door mijn bevindingen te vergelijken met 

andere fenomenologische onderzoeken naar de beleving van baringspijn. Dit is in het kader 

van de beperking van deze studie niet gedaan. 

7.4  Belemmeringen 

Kwetsbaarheid en machtsverschil speelden in dit onderzoek mogelijk een rol, omdat ik een 

verloskundige achtergrond heb. Dit meende ik tijdens de observatie van de baring even te 

ervaren toen de verloskundige zich over een bepaalde verloskundige handeling naar mij toe 

verantwoordde. Met woorden en lichaamstaal heb geprobeerd haar gerust te stellen. 

Het interview met de kraamverzorgende werd zes dagen na de bevalling afgenomen. Ze was 

inmiddels bij andere baringen aanwezig geweest. Zij gaf aan dat haar herinneringen aan deze 

bevalling wat waren vervaagd en het kostte haar af en toe moeite om herinneringen terug te 

halen. Het interview met de verloskundige zou vier dagen na de bevalling worden afgenomen, 

maar kon twee keer onverwacht niet doorgaan. Uiteindelijk werd het interview zestien dagen 

na de bevalling afgenomen. De verloskundige had in die periode meerdere andere bevallingen 

begeleid. Ook zij moest moeite doen om haar herinneringen en beleving van deze bevalling 

naar boven te halen. Bij beiden was het helpend dat ik de bevalling had geobserveerd en kon 

refereren aan bepaalde gebeurtenissen. Hierbij heb ik gepoogd om niet sturend te zijn. Het 

moment van het interview met de kraamvrouw zes dagen na de bevalling leek geen 

belemmering voor het ophalen van haar herinneringen. Wel was merkbaar dat zij licht 

lichamelijk ongemak ervoer (borststuwing); ze greep met regelmaat naar haar borst. Tevens 

werd haar aandacht af en toe afgeleid door murmelgeluiden van de pasgeborene die in 

dezelfde kamer lag. Na een half uur was ze zichtbaar toe aan een rustmoment en gaf zij non-

verbaal aan dat ze het wel genoeg vond geweest. Om die reden heb ik het interview op dat 

moment afgesloten. Het leek op dat moment niet dat er nog nieuwe informatie naar boven zou 

komen, maar mogelijk hebben de omstandigheden dat beïnvloed.  

De partner besloot om af te zien van deelname aan het interview. Daardoor mist zijn 

perspectief op de beleving van baringspijn. Dat is erg jammer, omdat hij uiteraard een rol had 

in het geheel, zoals ook blijkt uit de data-analyse. Het zou een verrijking geweest zijn als zijn 

perspectief daarin meegenomen had kunnen worden. 
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7.5 Methodologische discussie 

Van belang is om de volgende punten ter nuancering van dit onderzoek in ogenschouw te 

nemen.  

Als algemene beperking bij onderzoek naar de geleefde ervaring geldt, dat de ervaring zoals 

we die beleven altijd meer complex, meer genuanceerd en meer gelaagd is dan we kunnen 

weergeven. Er worden onvermijdelijk diepte en subtiliteiten van de betekenis(sen) van een 

geleefde ervaring ‘afgesneden’ door de focus van het onderzoek naar een geleefde ervaring 

(Van Manen, 2014, 2017a). Bij dit onderzoek kan de vraag worden gesteld of de focus op 

baringspijn te smal was. Baringspijn maakt onderdeel uit van een barings- en transitieproces. 

Door baringspijn als geïsoleerd onderwerp te benaderen, verliezen we mogelijk het geheel, en 

daarmee een manier van ermee omgaan, uit het oog.  

Bij onderzoek naar de leefwereld met behulp van transcripten van interviews gaan nuances en 

rijkheid van betekenis verloren door het gebruik van taal; (orale) taal kan nooit de leefwereld 

compleet weergeven en is altijd een reductie daarvan (Dahlberg et al., 2011). In dit onderzoek 

kan dat sterker gelden voor de barende die zich uitdrukte in haar tweede taal, waardoor 

nuances voor haar mogelijk moeilijker te verwoorden waren. Enige compensatie voor verlies 

aan nuances en rijkheid in dit onderzoek is dat ik de baring geobserveerd heb en de interviews 

zelf heb afgenomen en getranscribeerd (Dahlberg et al., 2011). En dat ik daarnaast de 

beschreven beelden heb gebruikt tijdens de analyse. 

Mijn observatie van de baring heeft, zoals hierboven genoemd, bijgedragen aan rijkheid en 

nuancering; ik zag de beelden weer voor me tijdens de interviews en analyse en kon de sfeer, 

de lichaamstaal en het gevoel rondom de baring goed terughalen. Toch moet hierbij een 

kanttekening worden geplaatst. De respondenten zagen de baring als een gedeelde ervaring 

met mij, wat hen mogelijk minder uitnodigde om over hun ervaring te vertellen. Met 

doorvragen en bemoediging heb ik gepoogd dit te compenseren. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Begrippenlijst 

In deze bijlage worden op alfabetische volgorde begrippen uit de tekst toegelicht of er worden 

definities van gegeven. 

Baringspijn 

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 

en Gynaecologie (2008) hanteren in de richtlijn medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de 

bevalling de volgende definitie voor baringspijn: 

Baringspijn is een acute, hevige pijn in de buik en/of rug die optreedt ten gevolge van 

de weeën en die meestal toeneemt tijdens de ontsluitingsfase. Een andere definitie die 

meer aansluit bij de definitie van pijn volgens de International Association for the Study 

of Pain (IASP) is: “De ervaring van baringspijn is een complexe, subjectieve, 

multidimensionele reactie op sensorische stimuli die optreden tijdens de bevalling 

(Lowe 2002). (p.15) 

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV et al., 2013) neemt 

bovenstaande definitie van Lowe over en voegt daar in haar standpunt over baringspijn de 

volgende beschrijving aan toe: 

Baringspijn is een bijzonder soort pijn. Strikt genomen is het een acute pijn. De pijn 

heeft een duidelijk begin met de start van de weeën. Ook is er een duidelijk einde na de 

geboorte van de placenta, wanneer de weeën ophouden. Meestal is acute pijn een teken 

dat er iets mis is of mis dreigt te gaan. Bij een bevalling ligt dat anders. De pijn is dan 

een duidelijk signaal dat de bevalling gaat beginnen en dat de vrouw een veilige plek en 

hulp moet zoeken. Ook in psychologisch opzicht is er een verschil. De vrouw kan 

betekenis geven aan de pijn. Een bevalling heeft een positieve uitkomst, de geboorte 

van een kind. Andere acute pijnen hebben dat niet. Onderzoek bevestigt dat barende 

vrouwen dit ook zo beleven: “I think it’s a happy pain, though it’s hell”. Veel vrouwen 

vinden de bevalling het mooiste moment van haar leven. 

Deze definitie benadrukt het subjectieve van baringspijn en geeft ruimte aan de 

positieve aspecten die aan baringspijn verbonden zijn. De beleving van pijn is complex. 
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Er is geen simpele relatie tussen objectief gemeten fysiologische veranderingen, de 

ervaring van pijn en de tevredenheid over de pijnbehandeling. ( p.11) 

Behandelen 

De betekenis van behandelen is volgens Van Dale Uitgevers (2017):  

“1 met iets omgaan, 2 bejegenen: zijn personeel goed behandelen,   

3 bespreken of beschrijven: een onderwerp behandelen, 4 (juridisch) zich wijden 

aan: de drugszaak wordt morgen behandeld, 5 (medisch) als arts een zieke verzorgen.” Voor 

de term behandelen in de vraagstelling zijn betekenissen 1, 2 en 5 van toepassing. 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek is de mate waarin de resultaten onafhankelijk zijn van 

de vooronderstellingen van de onderzoeker, tijd en instrumenten (Visse, 2012). De 

mogelijkheid tot herhalen van het onderzoeksproces is een maatstaf daarvoor (Creswell, 2013; 

Visse, 2012).  

 

Bridling 

Bridling betekent letterlijk ‘beteugelen’. Bridling is het tijdelijk naar achteren schuiven van je 

vooronderstellingen als onderzoeker (Finlay, 2008). Daarmee onderscheidt bridling zich van 

bracketing waarmee bedoeld wordt dat vooronderstellingen door de onderzoeker tussen 

haakjes worden gezet oftewel dat de onderzoeker zich daar volledig van ‘losmaakt’ (Creswell, 

2013). 

Close observation 

Close observation houdt in  dat de onderzoeker tijdens observatie tegelijkertijd observator en 

respondent is. Close observation probeert de afstand te doorbreken die vaak wordt gecreëerd 

bij observationele methodes. De beste manier om in iemands leefwereld te treden is door 

eraan deel te nemen. Het vraagt om een houding waarin een relatie wordt aangegaan die zo 

‘close’ mogelijk is, terwijl er tegelijkertijd een hermeneutische alertheid wordt behouden die 

de onderzoeker in staat stelt om continu afstand te nemen en te reflecteren op de betekenis 

van de situatie. De observaties worden kort na observatie op schrift gesteld (Van Manen, 

2014). 
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Datasaturatie 

In het proces van analyseren komt de onderzoeker tot een punt waarop geen nieuwe 

informatie wordt gevonden om tot begrip te komen (Creswell, 2013).  

 

Epidurale analgesie 

Epidurale analgesie is toediening van een lokaal pijnstillend middel door middel van een 

injectie tussen de lumbale wervels in de onderrug. Dit leidt tot een blokkade van de centrale 

zenuw waardoor wordt de pijn van de weeën minder of niet wordt gevoeld. De mate waarin 

de vrouw kan blijven staan of lopen hangt af van de concentratie van het lokale pijnstillende 

middel. Met een lage concentratie kan een vrouw nog blijven bewegen, vandaar de naam 

‘walking epidural’(Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, De Boer & De 

Roon-Immerzeel, 2013, p.41) .  

Afbeeldingen ter illustratie van de ruggenprik 

                  

Afbeelding 1, ruggenprik           Afbeelding 2, ruggenprik 

Bron afbeelding 1: KNOV, oktober, 2014, p.12 

Bron afbeelding 2: KNOV et al., 2013, p.41 

 

Epidurale analgesie, bijwerkingen en nadelen 

Aan epidurale analgesie tijdens de baring zijn bijwerkingen en nadelen verbonden. Te denken 

valt aan bloeddrukdaling, hoofdpijn, krachtverlies in de benen, jeuk, verminderde 

blaasfunctie, hoofdpijn, koorts bij de moeder en daardoor behandeling van de pasgeborene 

met antibiotica direct na de bevalling, vaker een keizersnede in verband met de kinderlijke 

conditie, een langere duur van de uitdrijving, meer kunstverlossingen en meer noodzaak tot 

toediening van weeënversterkende middelen (KNOV et al., 2013; NVA & NVOG, 2008; 

NVOG, 2002). Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk om epidurale analgesie toe te 
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dienen. De vrouw is in bewegingsvrijheid beperkt door de apparaten die haar conditie en die 

van de foetus controleren en door mogelijk krachtverlies in haar benen. Ook na de bevalling 

kan een motorische blokkade nog spelen die lopen belemmert (KNOV et al., 2013; NVOG, 

2002) 

Geloofwaardigheid 

De geloofwaardigheid (interne validiteit) heeft betrekking op of de onderzoeker datgene meet 

wat hij beoogt te meten; de mate waarin we zeker kunnen zijn over de waarheid van de 

bevindingen en hun overeenkomst met de wereld. Binnen een kwalitatief onderzoek betreft 

geloofwaardigheid daarom de mate van overeenkomst tussen de interpretatie van de 

onderzoeker en het perspectief van de participant (Boeije, 2016; Creswell, 2013; Visse, 2012).  

 

Informed consent 

Informed consent houdt in dat respondenten toestemming moeten geven voor hun deelname 

aan het onderzoek. Zij het tekenen daartoe een formulier, maar pas nadat ze volledig en juist 

geïnformeerd zijn over de inhoud van het onderzoek (en wat dat van hen vraagt) en de 

gelegenheid hebben gehad er vragen over te stellen (Boeije, 2016). 

 

Member check  

Member check is een methode die onderzoekers gebruiken om de geloofwaardigheid en 

externe validiteit (generaliseerbaarheid/transferibility) van een onderzoek te vergroten. De  

onderzoeksgegevens en interpretaties worden aan de participanten/respondenten voorgelegd 

om vast te stellen of deze voor hen herkenbaar zijn (Boeije, 2016; Creswell, 2013; Visse, 

2012). Andere benamingen voor member check zijn informant feedback of  respondent 

validation (Boeije, 2016).  

 

Thick description 

Thick description is het zeer gedetailleerde beschrijven van de empirische gegevens bij de 

rapportage van een onderzoek. Daardoor wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de ruwe 

data en de interpretatie van de onderzoeker. Hiermee wordt de externe validiteit 

(generaliseerbaarheid / overdraagbaarheid / transferabillity) vergroot, omdat de lezer van het 

onderzoek kan bepalen of de bevindingen ook in een andere context toepasbaar zijn (Visse, 

2012).  
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Transferability (externe validiteit / generaliseerbaarheid / overdraagbaarheid) 

Externe validiteit van een onderzoek is de mate waarin de resultaten toepasbaar zijn / 

generaliseerbaar zijn naar een andere context (Smaling, 2009; Visse, 2012). Bij kwalitatief 

onderzoek wordt eerder gesproken van transferability. Het is aan de lezer om te bepalen of de 

bevindingen bruikbaar zijn in een andere context. Het is aan de onderzoeker de lezer zo 

volledig mogelijk te informeren om hierover te kunnen beslissen, onder andere door thick 

description (Vagle, in Van der Meide, 2014; Smaling, 2009; Visse, 2012).  
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Bijlage 2 Zoekstrategie 
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Bijlage 3 De Utrechtse zorgethiek, infogram 

 

 

Bron: Universiteit voor Humanistiek, 2015b  

 

De relatie tussen theorie en empirie binnen zorgethiek verbeeld: 

 

Bron: Leget, C., Borry, P., & De Vries, R. (2009). ‘Nobody tosses a dwarf!’ The relation 

between the empirical and the normative reexamined, in: Bioethics, 4(23)2009, 226–235  

 
Moral theory  Empirical data  
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Bijlage 4 Reflectie voorafgaand aan het onderzoek 

Vanuit de vroedvrouwenopleiding heb ik in de jaren ’80 sterk meegekregen dat zwangerschap 

en bevallen fysiologische processen zijn. Die visie werd breed maatschappelijk gedeeld en het 

merendeel van de vrouwen doorstond haar baring zonder gebruik van medicamenten. 

Behoefte aan pijnstilling37 werd beschouwd als een vorm van falen van zowel de (begeleiding 

gegeven door de) vroedvrouw38 als van de vrouw zelf. In die periode is zeker een groep 

vrouwen ten onrechte pijnstilling ontzegd en daarmee leed aangedaan. Dat maakt me bewust 

van de macht die je (vaak onbewust) hebt als zorgverlener binnen een zorgrelatie, maar ook 

van de macht die wordt uitgeoefend vanuit maatschappelijke instituties.                                              

Wel heb ik de overtuiging dat de kunst van het baren is om controle los te laten: het zich laten 

voltrekken van een proces waaraan je je overgeeft vanuit een vertrouwen dat dat in principe 

goed gaat. Door daar (onnodig) op in te grijpen verstoor je naar mijn mening dat proces. Ik 

heb de indruk dat deze houding minder bij de huidige tijdgeest past, waarin maakbaarheid van 

het leven en controle daarop een grote(re) rol spelen. Dat neemt niet weg dat pijnbehandeling 

een uitkomst kan zijn voor een barende vrouw als de pijn zo’n plaats inneemt dat het een 

verstorende factor wordt op het baringsproces.                                                                                                                                   

Baren roept ook onzekerheid, angst en twijfel op39. Naast dat baren doorgaans verdraaid 

pijnlijk is, is de uitkomst ongewis: het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren, of het goed zal 

gaan en of het kind gezond is en in goede conditie geboren wordt. Daarnaast heb ik baren zelf 

ervaren als een transitieproces: het maakte mij bewust van het feit dat ik onherroepelijk 

moeder aan het worden was. Dat riep twijfel en angstgevoelens op of ik dat wel aan zou 

kunnen (gaan). Naast de transitie naar moederschap, ervoer ik de baring ook als overgang van 

een toekomstverwachting naar iets definitiefs en het was maar de vraag of beide zouden 

samenvallen. Die psychische aspecten hebben volgens mij zeker invloed op het beloop van de 

baring, en of het loslaten van controle lukt. Daarom is goede baringsbegeleiding en 

ondersteuning (ook van de partner) naar mijn mening cruciaal. 

In de bijna twintig jaar dat ik als vroedvrouw werkzaam was, heb ik zeker ook een vorm van 

beroepsdeformatie ontwikkeld. Het lichamelijke van baren en alles wat daarbij hoort, is voor 

mij volstrekt normaal geworden. Dat kan mijn blik en inlevingsvermogen beperken. Tevens is 

de ‘mores’ van het vak bij mij ingesleten. Intieme onderzoeken, toepassing van protocollen 

                                                 
37 In die tijd werd pijnbehandeling pijnstilling genoemd 
38 Vroedvrouw dekt naar mijn mening beter de lading van het beroep. In het Engels vertaald als midwife, wat 

betekent: “woman who is’ with’( the mother at birth)” ("Online Etymology Dictionary", 2017). Daarin wordt de 

ondersteunende rol van de zorgverlener verwoord. 
39 Dit geldt naar mijn mening voor alle betrokkenen: zowel de aanstaande ouders als de zorgverleners. 
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werden een vanzelfsprekend onderdeel van mijn vak. Door mij bezig te houden met 

zorgethiek ben ik me daarvan meer bewust geworden en kan ik die benadering meer en beter 

bevragen. 

Ik ben me bewust van mijn overtuigingen en zie in dat die invloed kunnen hebben op hoe ik 

respondenten benader en de bevindingen van mijn onderzoek interpreteer. Ik zie het als mijn 

verantwoordelijkheid als onderzoeker om mijn overtuigingen geen doorslaggevende rol te 

laten spelen in het onderzoek. Daarnaast ben ik reuze nieuwsgierig en oprecht belangstellend 

naar hoe anderen hier tegenaan kijken. Daarmee hoop ik mijn blik zo open mogelijk te 

houden. 
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Bijlage 5 Gesprekshulp 

Protocol op basis van Creswell (2013), Pietkiewicz & Smith (2012) en Van Manen (2014)40 

Vragen aan de vrouw die baarde: 

Kunt u mij vertellen over uw ervaring van baringspijn?  

Wat heeft u ervaren op het gebied van baringspijn? 

o Hoe voelde de baringspijn in uw lichaam?  

o Wat voelde u? 

o Wat ging er in u om tijdens de pijn (gedachten/emoties/associaties/ 

fantasieën)?  

- Hoe reageerde u op de baringspijn?  

o Wat voelde u? Wat wilde u? Wat dacht u? 

o Wat deed u (of juist niet)?  

o Waarom deed u dat, of juist niet? 

o Hoe uitte u zich?  

- Wat was uw behoefte tijdens het ervaren van uw baringspijn? 

o Wat wilde/wenste u? Hoe uitte u uw behoefte?  

o Wat hoopte u dat omstanders deden?  

 

Welke context of situaties hebben in het bijzonder uw ervaring van baringspijn 

beïnvloed? 

- Hoe reageerde uw omgeving op uw baringspijn? 

o Wat deden de anderen, of juist niet?  

o Hoe voelde u zich daarbij? 

o Hoe ervoer u de reactie van anderen? Hoe verhield die zich tot uw behoefte? 

 

o Hoe ervoer u de (fysieke) omgeving? 

o Welke gebeurtenissen hadden invloed op uw ervaring van baringspijn? 

  

                                                 
40 Creswell (2013) volgend zijn twee tot drie brede/algemene vragen opgesteld over de beleving van het 

fenomeen, aangevuld met open vragen (in vet cursief). Pietkiewicz en Smith (2012) volgend zijn aan de open 

vragen meer richtinggevende vragen (prompts) toegevoegd. Dit ter ondersteuning van de (nog onervaren) 

interviewer, maar ook om respondenten te helpen zeer open vragen te kunnen plaatsen. Deze vragen dienen 

indien nodig ter ondersteuning. 
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Vragen aan een omstander: 

Kunt u mij vertellen over uw ervaring van de baringspijn (van de barende)? 

Wat heeft u ervaren op het gebeid van baringspijn? 

Welke context of situaties hebben in het bijzonder uw ervaring van het fenomeen 

beïnvloed? 

Kunt u mij vertellen over uw ervaring van baringspijn?  

Wat heeft u ervaren op het gebied van baringspijn? 

o Wat voelde u? 

o Wat ging er in u om tijdens de pijn (gedachten/emoties/associaties/ 

fantasieën)?  

- Hoe reageerde u op de baringspijn?  

o Wat dacht u? Wat voelde u? Wat wilde u?  

o Wat deed u, of juist niet?  

o Waarom deed u dat, of juist niet? 

o Hoe uitte u zich? 

 

- Wat was uw behoefte tijdens het ervaren van uw baringspijn? 

o Wat wilde/wenste u? Hoe uitte u uw behoefte?  

o Wat hoopte u dat omstanders deden?  

 

Welke context of situaties hebben in het bijzonder uw ervaring van baringspijn 

beïnvloed? 

- Hoe reageerde uw omgeving op de baringspijn? 

o Wat deden de anderen, of juist niet?  

o Hoe voelde u zich daarbij? 

o Hoe ervoer u de reactie van anderen?  

o Hoe verhield die zich tot uw behoefte? 

 

o Hoe ervoer u de (fysieke) omgeving? 

o Welke gebeurtenissen hadden invloed op uw ervaring van baringspijn? 
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Bijlage 6 Fasering 

Week41 Activiteit 2017-2018 (Richt)datum  

4 (2017) Onderzoeksthema doorgeven  25-01-2017  

5 Goedkeuring onderzoeksthema 02-02-2017 

Onderbreking in verband met doorlopen andere module 

18-20 Start inlezen literatuur   

Onderbreking in verband met persoonlijke omstandigheden 

24 Begeleidingsgesprek met  Merel Visse  12-06-2017 

25-26 Start onderzoeksopzet  

Onderbreking in verband met persoonlijke omstandigheden 

38-41 Schrijven aan Probleemstelling onderzoeksopzet  

42-43 Schrijven aan overige onderdelen onderzoeksopzet  

44 Onderzoeksopzet eerste versie digitaal inleveren  30-10-2017 

46 Verwerken feedback onderzoeksopzet  

48 Inleveren definitieve onderzoeksopzet 01-12-2017 

51 Goedkeuring onderzoeksopzet 21-12-2018 

2 (2018) Begeleidingsgesprek met Merel Visse 08-01-2018 

 

3-14 

Aanvraag ethische commissie   

Zoeken van respondenten  

Start Probleemstelling, Theoretisch kader, Methode, Kwaliteit  

14 Observatie baring xx-04-201842 

14-16 Interviews en Transcriberen interviews  

Onderbreking in verband met persoonlijke omstandigheden 

24-26 Analyseren eerste interviews  

27 Feedback vragen op eerste analyses 02-07-2018 

28-29 Analyse overige data   

 Hoofdstuk  Bevindingen en Discussie  

Hoofdstuk  Conclusie en aanbevelingen  

34 Conceptversie (eerste deel van de) thesis 20-08-2018 

Onderbreking in verband met persoonlijke omstandigheden 
45 Conceptversie (tweede deel van de) thesis 09-11-2018 

49  Hardcopy thesis inleveren en digitaal via Ephorus  03-12-2018 

                                                 
41 De fasering is gedurende het onderzoek verfijnd op basis van de stand van zaken en het verloop van het 

onderzoek. 
42 Datum niet specifiek gemaakt in verband met privacybescherming. 



 

93 

 

Bijlage 7 Informatie voor respondenten 

A Informatiebrief aan zwangere en partner 

 

Onderzoek naar ervaring van baringspijn door barende en haar omgeving 

Wat is de ervaring van baringspijn en hoe wordt daarmee omgegaan? En wat betekent dit 

voor goede zorg bij de baring vanuit een zorgethisch perspectief? 

Geachte mevrouw, 

Ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek doe 

ik een onderzoek in de praktijk. Van oudsher ben ik verloskundige en op dit moment werk ik 

als docent aan de Verloskunde Academie in Groningen. 

Ik vraag u, uw eventuele partner en andere personen die bij uw bevalling zullen zijn, 

vriendelijk om mee te doen aan een onderzoek (zie titel). U beslist uiteraard zelf of u wilt 

meedoen.  

Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees 

deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw eventuele partner en/of andere 

personen die bij uw bevalling zullen zijn, zoals vriend(in) of familie. Heeft u na het lezen van 

de informatie nog vragen? Dan kunt u daarmee bij mij terecht. Op bladzijde 3 vindt u mijn 

contactgegevens. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

In Nederland is de laatste jaren een toenemende vraag naar pijnbehandeling tijdens de 

bevalling. Het is niet helemaal duidelijk waardoor de toename is ontstaan. Ook wordt nog 

steeds gezocht naar de beste wijze van begeleiden van de baring met de daaraan verbonden 

baringspijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de sociale omgeving van invloed kan 

zijn op de beleving van baringspijn door de barende. 

Het doel van dit onderzoek is om diepgaand inzicht te krijgen in hoe baringspijn wordt 

ervaren door zowel een barende als door de mensen die haar bijstaan tijdens de bevalling. 

Daarbij gaat het ook om inzicht verkrijgen in hoe de mensen rondom de barende omgaan met 

haar baringspijn/hoe zij daarop reageren, en hoe de barende hun reactie beleeft. 

Het uiteindelijke doel is om vanuit deze persoonlijke ervaringen bij te dragen aan inzicht in 

wat goede zorg tijdens de baring kan zijn, bekeken vanuit de zorgethiek. 
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Bij wie wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Voor onderzoek wordt gezocht naar een vrouw die binnen enkele weken verwacht te bevallen 

en de mensen die haar bijstaan/ondersteunen tijdens haar bevalling. Bij de laatsten gaat het 

zowel om personen uit de privésfeer (zoals partner, moeder, vriend(in)) als professionals 

(zoals verloskundige, kraamverzorgende / verpleegkundige). 

Het gaat om een barende die in de eerste lijn onder controle is en in de eerste lijn bevalt 

(thuis, poliklinisch, kraamhotel, bevalcentrum eerste lijn). 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Wat wordt er van u verwacht? 

Indien mogelijk wordt tijdens de bevalling door mij geobserveerd. Ik zal een bescheiden rol 

innemen, af en toe aantekeningen maken en alleen iets zeggen/vragen als dat gepast is. 

Na de bevalling (tot maximaal 6 weken daarna) neemt ik individueel een open interview af bij 

de bevallen vrouw en bij ieder die bij haar bevalling betrokken was. Dat kan bij u thuis 

plaatsvinden of op een andere door u gewenste plaats. Elk interview zal ongeveer een uur 

duren en gaat in op hoe de baringspijn door u ervaren is en hoe daarop werd gereageerd. Het 

interview wordt audio opgenomen om het later te kunnen analyseren. 

Om meer informatie dan alleen woorden te krijgen over de ervaring van baringspijn, wordt u 

gevraagd om een tekening te maken die uw ervaring van de baringspijn verbeeldt. U kunt er 

ook voor kiezen een afbeelding te zoeken, of om een beeld te beschrijven dat aansluit bij uw 

ervaring. 

 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

U ondervindt zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Het onderzoek levert 

mogelijk nuttige inzichten over de beleving van baringspijn en de zorg bij de baring, of kan 

aanzetten tot volgende onderzoeken. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Het 

bespreken van de ervaring in het interview zal voor ieder persoonlijk anders zijn: de een kan 

het als heel prettig ervaren, de ander vindt het misschien lastig om de ervaring weer op te 

roepen. 

Het onderzoek zal van u enige tijd vragen, zowel voor het interview als voor het 

maken/zoeken van een afbeelding. 
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Wat gebeurt er als u (niet) wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit 

niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen.  

Als u wel meedoet, kunt u zich op elk moment tijdens het onderzoek bedenken en stoppen. 

Daarvoor hoeft u geen reden op te geven. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt.  

Als u deel wilt nemen, kan ik contact met u opnemen (indien u dat wenst) om kennis te maken 

en het onderzoek door te spreken en waar nodig te verduidelijken. Laat mij dat dan s.v.p. 

weten, zodat ik u kan benaderen. Zie hiervoor de contactgegevens. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens van het onderzoek? 

De opgenomen interviews worden uitgeschreven om ze te kunnen analyseren. De observatie 

tijdens de baring en de afbeeldingen worden gebruikt om de interviews zo goed mogelijk te 

kunnen interpreteren. U wordt gevraagd, indien u hiermee instemt, om de interpretaties te 

lezen ter controle of u zich hierin herkent. Indien u dit wenst, ontvangt u na afronding van het 

onderzoek een samenvatting per post of per e-mail. Dit zal ongeveer een half jaar na 

deelname zijn. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

De uitgeschreven interviews en de opnames worden na afronding van het onderzoek 

vernietigd, evenals de gemaakte notities tijdens de baring. Alle gegevens worden in het 

onderzoek anoniem verwerkt. Daarin worden geen namen genoemd of naar u herleidbare 

feiten. Mogelijk worden de afbeeldingen opgenomen in het onderzoeksverslag maar alleen 

met uw toestemming. Zo niet, dan wordt uw afbeelding ook vernietigd, tenzij u die graag 

terug wilt. U kunt uw keuzes op het toestemmingsformulier aangeven. U kunt later altijd nog 

beslissen deze toestemming in te trekken.  

 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Deelname aan dit onderzoek is kosteloos. U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit 

onderzoek. 

 

 

 



 

96 

 

Wilt u verder nog iets weten? 

Als u vragen heeft over de gang van zaken rond het onderzoek dan kunt u dit melden aan mij 

of aan uw zwangerschapsbegeleider. Dit kan zowel voor als na het onderzoek. Als u vragen 

heeft die u liever stelt aan een onafhankelijke persoon, dan kunt u ook contact opnemen met 

de onderzoeksbegeleider. 

 

Contactgegevens: 

Astrid Klepper (onderzoeker). E-mail: astrid.klepper@student.uvh.nl   

Telefoon: 06-49 39 18 19 

Dr. Merel Visse43 (onderzoeksbegeleider). E-mail: merel.visse@uvh.nl 

  

Hoe te handelen bij klachten? 

Als u klachten heeft kunt u dit melden aan mij of aan uw zwangerschapsbegeleider. 

Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een klacht willen 

indienen dan kunt u contact opnemen met de onderzoekbegeleider Merel Visse. Zie hiervoor 

de contactgegevens.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Klepper  

Verloskundige, docent, masterstudent/onderzoekster Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 

 

 

  

                                                 
43

 In verband met verblijf in het buitenland voorkeur voor e-mailcontact. Telefoonnummer van de Universiteit voor 

Humanistiek: 030-239 01 00. 
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B Informatiebrief aan niet zwangere 

 

Onderzoek naar ervaring van baringspijn door barende en haar omgeving 

Wat is de ervaring van baringspijn en hoe wordt daarmee omgegaan? En wat betekent dit 

voor goede zorg bij de baring vanuit een zorgethisch perspectief? 

Geachte mevrouw/meneer, 

Ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek, doe 

ik een onderzoek in de praktijk. Van oudsher ben ik verloskundige en op dit moment werk ik 

als docent aan de Verloskunde Academie in Groningen. 

Ik vraag u vriendelijk om mee te doen aan een onderzoek (zie titel). U beslist uiteraard zelf of 

u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het 

onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Heeft u na het lezen van de informatie nog 

vragen? Dan kunt u daarmee bij mij terecht. Op bladzijde 3 vindt u mijn contactgegevens.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

In Nederland is de laatste jaren een toenemende vraag naar pijnbehandeling tijdens de 

bevalling. Het is niet helemaal duidelijk waardoor de toename is ontstaan. Ook wordt nog 

steeds gezocht naar de beste wijze van begeleiden van de baring met de daaraan verbonden 

baringspijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de sociale omgeving van invloed kan 

zijn op de beleving van baringspijn door de barende. 

Het doel van dit onderzoek is om diepgaand inzicht te krijgen in hoe baringspijn wordt 

ervaren door zowel een barende als door de mensen die haar bijstaan tijdens de bevalling. 

Daarbij gaat het ook om inzicht verkrijgen in hoe de mensen rondom de barende omgaan met 

haar baringspijn/hoe zij daarop reageren, en hoe de barende hun reactie beleeft. 

Het uiteindelijke doel is om vanuit deze persoonlijke ervaringen bij te dragen aan inzicht in 

wat goede zorg tijdens de baring kan zijn, bekeken vanuit de zorgethiek. 

 

Bij wie wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Voor onderzoek wordt gezocht naar een vrouw die binnen enkele weken verwacht te bevallen 

en de mensen die haar bijstaan/ondersteunen tijdens haar bevalling. Bij de laatsten gaat het 

zowel om personen uit de privésfeer (zoals partner, moeder, vriend(in)) als professionals 

(zoals verloskundige, kraamverzorgende / verpleegkundige, doula). 
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Het gaat om een baring in de eerste lijn (thuis, poliklinisch, kraamhotel, bevalcentrum eerste 

lijn). 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Wat wordt er van u verwacht? 

Indien mogelijk wordt tijdens de bevalling door mij geobserveerd. Ik zal een bescheiden rol 

innemen, af en toe aantekeningen maken en alleen iets zeggen/vragen als dat gepast is. 

Na de bevalling (tot maximaal 6 weken daarna) neem ik individueel een open interview af bij 

de bevallen vrouw en bij ieder die bij haar bevalling betrokken was. Dat kan bij u thuis 

plaatsvinden of op een andere door u gewenste plaats. Elk interview zal ongeveer een uur 

duren en gaat in op hoe de baringspijn van de barende door u ervaren is en hoe u daarop 

reageerde. Het interview wordt audio opgenomen om het later te kunnen analyseren. 

Om meer informatie dan alleen woorden te krijgen over de ervaring van baringspijn, wordt u 

gevraagd om een tekening te maken die uw ervaring van de baringspijn verbeeldt. U kunt er 

ook voor kiezen een afbeelding te zoeken, of om een beeld te beschrijven dat aansluit bij uw 

ervaring. 

 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

U ondervindt zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Het onderzoek levert 

mogelijk nuttige inzichten over de beleving van baringspijn en de zorg bij de baring, of kan 

aanzetten tot volgende onderzoeken. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Het 

bespreken van de ervaring in het interview zal voor ieder persoonlijk anders zijn: de een kan 

het als heel prettig ervaren, de ander vindt het misschien lastig om de ervaring weer op te 

roepen. 

Het onderzoek zal van u enige tijd vragen, zowel voor het interview als voor het 

maken/zoeken van een afbeelding. 

 

Wat gebeurt er als u (niet) wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit 

niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen.  

Als u wel meedoet, kunt u zich op elk moment tijdens het onderzoek bedenken en stoppen. 

Daarvoor hoeft u geen reden op te geven. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt.  
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Als u deel wilt nemen, kan ik contact met u opnemen (indien u dat wenst) om het onderzoek 

door te spreken en waar nodig te verduidelijken. Laat mij dat dan s.v.p. weten, zodat ik u kan 

benaderen. Zie hiervoor de contactgegevens. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens van het onderzoek? 

De opgenomen interviews worden uitgeschreven om ze te kunnen analyseren. De observatie 

tijdens de baring en de afbeeldingen worden gebruikt om de interviews zo goed mogelijk te 

kunnen interpreteren. U wordt gevraagd, indien u hiermee instemt, om de interpretaties te 

lezen ter controle of u zich hierin herkent. Indien u dit wenst, ontvangt u na afronding van het 

onderzoek een samenvatting per post of per e-mail. Dit zal ongeveer een half jaar na 

deelname zijn. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

De uitgeschreven interviews en de opnames worden na afronding van het onderzoek 

vernietigd, evenals de gemaakte notities tijdens de baring. Alle gegevens worden in het 

onderzoek anoniem verwerkt. Daarin worden geen namen genoemd of naar u herleidbare 

feiten. Mogelijk worden de afbeeldingen opgenomen in het onderzoeksverslag, maar alleen 

met uw toestemming. Zo niet, dan wordt uw afbeelding ook vernietigd, tenzij u die graag 

terug wilt. U kunt uw keuzes op het toestemmingsformulier aangeven. U kunt later altijd nog 

beslissen deze toestemming in te trekken.  

 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Deelname aan dit onderzoek is kosteloos. U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit 

onderzoek. 

 

Wilt u verder nog iets weten? 

Als u vragen heeft over de gang van zaken rond het onderzoek dan kunt u dit melden aan mij. 

Dit kan zowel voor als na het onderzoek. Als u vragen heeft die u liever stelt aan een 

onafhankelijke persoon, dan kunt u ook contact opnemen met de onderzoeksbegeleider. 
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Contactgegevens: 

Astrid Klepper (onderzoeker).   E-mail: astrid.klepper@student.uvh.nl  

Telefoon: 06-49 39 18 19 

Dr. Merel Visse (onderzoeksbegeleider).  E-mail44: merel.visse@uvh.nl 

  

Hoe te handelen bij klachten? 

Als u klachten heeft kunt u dit melden aan mij of aan uw zwangerschapsbegeleider. 

Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een klacht willen 

indienen dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksbegeleider Merel Visse. Zie hiervoor 

de contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Klepper  

Verloskundige, docent, masterstudent/onderzoeker Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 

 

 

 

  

                                                 
44

 In verband met verblijf in het buitenland is contact per e-mail het handigste. Algemeen telefoonnummer van 

de Universiteit voor Humanistiek is: 030-239 01 00 

mailto:astrid.klepper@student.uvh.nl
mailto:merel.visse@uvh.nl


 

101 

 

C Informatie verspreid via mail en website verloskundigenpraktijk 

 

Mail aan zwangeren vanaf 37 weken die onder controle zijn bij de verloskundige praktijk 

Beste …. 

De komende weken werken wij mee aan een onderzoek naar de ervaring van baringspijn. Astrid 

Klepper, een collega van ons, doet dit onderzoek in het kader van een afstudeerproject aan de 

Universiteit voor Humanistiek. 

Het doel van dat onderzoek is om diepgaand inzicht te krijgen in hoe baringspijn wordt ervaren 

door zowel de barende als de mensen die haar tijdens de bevalling bijstaan. Zij wil daarom bij 

een vrouw, haar partner, de zorgverleners en anderen die bij de baring ter ondersteuning 

aanwezig waren een interview afnemen binnen enkele weken na de bevalling45. 

Om het inzicht in de ervaring van baringspijn te vergroten, wil Astrid ook graag tijdens de 

baring observeren. Zij trekt dan samen op met een van de verloskundigen als zij dienst heeft. 

Astrid zal zich tijdens het observeren bescheiden opstellen, af en toe wat aantekeningen maken 

en alleen iets zeggen/vragen als dat gepast is.  

Aan jou en je partner (en eventueel bij jouw bevalling andere aanwezigen) is dan ook de vraag 

of je deel wilt nemen aan het onderzoek.  

De verloskundige zal in geval zij je bevalling gaat begeleiden vragen of je ermee instemt dat 

Astrid meekomt om te observeren. Je kunt altijd aangeven dat je dit niet (meer) wilt. 

Je kunt alvast op het spreekuur aangeven of je hiermee instemt. Eventueel vragen wij je er ook 

naar. 

Indien je dat wenst, kan Astrid van tevoren even kennis komen maken. 

Hartelijke groet,  

……… (naam verloskundige)  

   

                                                                                                                        Astrid Klepper 

P.S. Voor uitgebreidere informatie over het onderzoek, zie de bijlage. Of raadpleeg de link: 

https://docs.google.com/document/d/1lVqU59Y9RYiqajJHPuWo-

3rXrJZuno0nmk9oxgMajfY/edit?usp=sharing 

                                                 
45 Zij zal je voor het interview afgenomen wordt vragen om een tekening te maken of een afbeelding te zoeken 

die jouw ervaring met baringspijn verbeeldt. Dit om meer informatie dan alleen woorden te krijgen. 

https://docs.google.com/document/d/1lVqU59Y9RYiqajJHPuWo-3rXrJZuno0nmk9oxgMajfY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lVqU59Y9RYiqajJHPuWo-3rXrJZuno0nmk9oxgMajfY/edit?usp=sharing
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D Digibord verloskundigenpraktijk 

 

Reminder:  

 

Astrid Klepper doet onderzoek naar de ervaring van baringspijn bij een 

barende en de mensen uit haar omgeving. 

Pas geleden kreeg iedere zwangere die (bijna) uitgerekend is hierover van ons een mail.                                                                    

Geef je op het spreekuur aan of je instemt om hieraan mee te doen? 
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E Mail aan kraamverzorgenden (via nieuwsbrief kraamcentrum) 

 

L.S. 

Zoals afgesproken, stuur ik u (in cursief) de verkorte versie van informatie over het onderzoek 

dat ik doe in samenwerking met een verloskundige praktijk in de regio. Aan het einde staat een 

link naar een uitgebreider document. Dat heb ik ter volledigheid ook als bijlage bijgesloten. 

Hartelijke groet, Astrid Klepper 

De komende weken werkt een verloskundige praktijk mee aan een onderzoek naar de ervaring 

van baringspijn. Astrid Klepper, een collega van hen, doet dit onderzoek in het kader van een 

afstudeerproject aan de Universiteit voor Humanistiek. 

Het doel van dat onderzoek is om diepgaand inzicht te krijgen in hoe baringspijn wordt ervaren 

door zowel een barende als de mensen die haar tijdens de bevalling bijstaan. Zij wil daarom 

bij een vrouw, haar partner, de zorgverleners en anderen die bij de baring ter ondersteuning 

aanwezig waren een interview afnemen binnen enkele weken na de bevalling[1]. 

Om het inzicht in de ervaring van baringspijn te vergroten, wil Astrid ook graag tijdens de 

baring observeren. Zij trekt dan samen op met een van de verloskundigen als zij dienst heeft. 

Astrid zal zich tijdens het observeren bescheiden opstellen, af en toe wat aantekeningen maken 

en alleen iets zeggen/vragen als dat gepast is. 

Aan jou als kraamverzorgende is dan ook de vraag of je deel wilt nemen aan het onderzoek. 

De verloskundige zal bij het oproepen van kraamzorg vragen of je ermee instemt dat Astrid 

erbij is om tijdens de baring te observeren. Je kunt altijd aangeven dat je dit niet (meer) wilt. 

Deze informatie is om ervoor te zorgen dat je niet wordt overvallen door die vraag. Na de 

bevalling zal Astrid, als je daarmee instemt, contact met je opnemen om een afspraak te maken 

voor een interview.  

Voor uitgebreidere informatie over het onderzoek raadpleeg de 

link: https://docs.google.com/document/d/1gQTW5gCpypE--

d_ahO8pgCOo9Ox2rn5P31ISoFF1zno/edit?usp=sharing 

  

https://docs.google.com/document/d/1gQTW5gCpypE--d_ahO8pgCOo9Ox2rn5P31ISoFF1zno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gQTW5gCpypE--d_ahO8pgCOo9Ox2rn5P31ISoFF1zno/edit?usp=sharing
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Bijlage 8 Informed consentformulier 

 

Onderzoek naar ervaring van baringspijn door barende en haar omgeving  

Toestemmingsverklaring voor gebruik van gegevens ten behoeve van onderzoek 

S.v.p. het nummer/de nummers aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 

Hierbij verleen ik toestemming aan de voor het onderzoek verantwoordelijke onderzoeker van 

de Universiteit voor Humanistiek om 

 1  de observaties die de onderzoeker deed tijdens de baring en de daarbij gemaakte 

aantekeningen te gebruiken voor onderzoek. 

 2   de informatie die ik gegeven heb tijdens het interview te gebruiken voor onderzoek. 

 3   de afbeelding die ik heb gemaakt/uitgezocht/beschreven te gebruiken voor onderzoek. 

 4   de afbeelding die ik heb gemaakt/uitgezocht/beschreven op te nemen in het 

onderzoeksverslag. 

Ter verificatie: ik heb het (de) volgende nummer(s) ter toestemming aangekruist:  

………………………………………………………………………………………………… 

Mijn gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de onderzoeksdoelen die in de 

informatiebrief staan.  

Mijn gegevens die in het onderzoeksverslag staan zijn niet te herleiden naar mijn persoon. 

Ik verklaar hierbij volledig te zijn ingelicht over het doel van het onderzoek. Mijn (eventuele) 

vragen hierover zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Ik heb voldoende tijd gehad om te beslissen of ik mee zal doen. 

Ik weet dat deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is. Ik weet dat ik elk moment kan 

beslissen om niet (meer) deel te nemen aan het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden op te 

geven. 

 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Plaats…………………………………………………………………………………………….  

Datum……………………………………………………………………………….………….. 

 

Handtekening deelnemer:              Handtekening onderzoeker Astrid Klepper: 
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Bijlage 9 Correspondentie met CCMO 

 

Van: ccmo_ccmo ccmo@ccmo.nl 

Verzonden: 27 februari 2018 om 11:06 

Aan: "astridklepper@gmail.com" <astridklepper@gmail.com> 

Onderwerp: RE: Vraag over afstudeeronderzoek: WMO-plichtig? 

 

Beste mevrouw Klepper, 

  

Onderzoek valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als 

het aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 

1.    Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én 

2.    Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels 

opgelegd. 

  

De WMO geeft geen definitie van medisch-wetenschappelijk onderzoek, wel heeft de CCMO 

een definitie geformuleerd: “Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel 

heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, 

pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of behandeling van 

ziekte), door het op systematische wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek 

beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de directe 

onderzoekspopulatie”. Onderzoek naar het ervaren van baringspijn en antwoorden op vragen 

omtrent baringspijn op basis van één bevalling, schat ik in als niet medisch-wetenschappelijk.  

  

Ten aanzien van het tweede criterium dient er op een of andere manier inbreuk te worden 

gemaakt op de lichamelijke en/of psychische integriteit van de proefpersoon. U bent 

voornemens in het kader van onderzoek aanwezig te zijn bij de baring ter observatie, en bij de 

respondenten een open interview af te nemen binnen enkele weken na de baring. Ervan 

uitgaande dat u de deelnemers om toestemming voor deelname vraagt middels informed 

consent, zal het onderwerp van de vragen niet onverwachts zijn voor de deelnemers. Ik ben 

derhalve van mening dat ook niet aan het tweede criterium wordt voldaan. 

  

Ik ben daarom van mening dat het hier niet om onderzoek gaat dat voor een WMO-toets 

aangeboden zou moeten worden aan een erkende METC. Ter aanvulling, op het onderzoek is 

wel de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u aanvullende informatie nodig heeft, 

kunt u uiteraard wederom contact opnemen. 

Met vriendelijke groet,  

wetenschappelijk stafmedewerker Bureau CCMO  

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag 

mailto:ccmo@ccmo.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/
https://maps.google.com/?q=Parnassusplein+5+%7C+2511+VX+Den+Haag+%0D%0A+Postbus+16302&entry=gmail&source=g
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Postbus 16302 | 2500 BH Den Haag  

T 070 340 6700 | I http://www.ccmo.nl 

Dit antwoord is een inschatting aan de hand van de verstrekte informatie. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

  

Van: Astrid Klepper [mailto:astridklepper@gmail.com]  

Verzonden: maandag 19 februari 2018 14:43 

Aan: ccmo_tc 

Onderwerp: Vraag over afstudeeronderzoek: WMO-plichtig? 

L.S, 

Graag leg ik het volgende aan u voor. 

In het kader van de afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor 

Humanistiek ga ik een onderzoek doen in de praktijk. 

Omdat dit onderzoek niet binnen een bepaalde instelling wordt gedaan (eerste lijn), wil ik 

vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen aan u voorleggen of dit WMO-plichtig is, hoewel ik 

vermoed dat dit niet het geval is. 

Het betreft een fenomenologisch onderzoek naar het ervaren van en antwoorden op 

baringspijn van zowel een barende als de bij haar baring betrokken personen. Bij de laatsten 

wordt gedoeld op zorgprofessionals (als verloskundige, kraamverzorgende) en personen uit de 

privésfeer.  

Het onderzoek richt zich op één casus, dat wil zeggen één baring. 

De methode die ik gebruik is de reflective  lifeworld  approach (RLA).  

Bij elke respondent wordt een open interview afgenomen binnen enkele weken na de baring. 

Daarin wordt de respondent gevraagd te vertellen over haar/zijn ervaring van baringspijn. Het 

interview wordt audio opgenomen en getranscribeerd. De bedoeling is dat ik de interviews 

analyseer om daaruit de essentie van 'het ervaren van en het antwoorden op baringspijn’ te 

destilleren. 

Indien haalbaar (indien betrokkenen hiervoor toestemming verlenen en het logistiek mogelijk 

is) observeer ik tijdens de baring volgens close observation (Van Manen, 2014) [1]. De 

observaties worden gebruikt om de interviewdata beter te interpreteren. 

Voorafgaand aan het interview vraag ik de respondent een tekening te maken of een 

bestaande afbeelding te zoeken die voor haar/hem de ervaring van baringspijn verbeeldt. Die 

gebruik ik als insight cultivator [2]. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij antwoord te geven op mijn vraag of dit onderzoek 

WMO-plichtig is? 

In het kader van de voortgang van mijn studie hoop ik dat u daar op korte termijn toe in staat 

bent. 

https://maps.google.com/?q=Parnassusplein+5+%7C+2511+VX+Den+Haag+%0D%0A+Postbus+16302&entry=gmail&source=g
http://www.ccmo.nl/
mailto:astridklepper@gmail.com
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Indien u meer informatie wenst over mijn afstudeeronderzoek, dan hoor ik dat graag, en ben 

ik uiteraard bereid die te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Astrid Klepper 

Masterstudent ZEB UvH 

 

   

[1] Manen, M. van (2014). Phenomenology of practice: meaning-giving methods in 

phenomenological research and writing. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 

[2] Een artistieke bron kan ons anders laten kijken naar een fenomeen, waardoor we ‘nieuwe’ 

dingen zien. Daarmee kunnen de interpretatieve mogelijkheden van mij als onderzoeker 

vergroot worden (Van Manen, 2014). 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 

mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 

from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#_ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#m_-6902772276802245832__ftnref3
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Bijlage 10 Informatie over respondenten 

 

Informatie over de respondenten die deelnamen aan het onderzoek 

       Respondent  

 

Informatie  

 

Barende 

 

Partner 

 

Verloskundige 

 

Kraamverzorgende 

m/v v m v v 

Leeftijd in jaren 25-35  45-50 40-45 

 

x-de kind 

 

3e kind 

 

3e kind 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Geboorteland 

 

Nigeria 

 

Nigeria 

 

Nederland 

 

Nederland 

Taal gebruikt in 

interview 

 

Engels 

 

N.v.t. 

 

Nederlands 

 

Nederlands 

Taal in interview 

eerste taal? 

 

Nee 

 

N.v.t. 

 

Ja  

 

Ja  

Aantal jaren 

werkervaring 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

20 

 

13 
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Bijlage 11 Observatie bevalling 

 

Toelichting afkortingen:  

B = barende vrouw. P = partner. V = verloskundige. K = kraamverzorgende.  

I = ik/observator 

 

Verwijderd ivm privacybescherming  
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Bijlage 12 Verbeeldingen van baringspijn 

N.B. Deze afbeeldingen mogen niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen. 

Gebruikte namen in de toelichting zijn fictief 

 

Figuur 1 (p. 43) 

Verbeelding van de beschrijving van Berit en haar (door de onderzoeker) geobserveerde 

lichaamstaal, dat ze de baringspijn ervoer als een explosie in haar onderbuik. Daaraan voegde 

ze toe dat ze baringspijn als een soort splijtzwam in haar lichaam ervoer; een deel van haar 

lichaam hoorde er in haar beleving niet meer bij/was niet meer van haar. 

Bron: Herdrukt van Méndez Ferrell, A. (z.d.). Birth [afbeelding] (https://propheticartgallery.com/product/birth/) 
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Figuur 2 (p. 52) 

Verbeelding van de beschrijving van de verloskundige over de trots van Berit, evenals de 

uitstraling van Berit en haar partner na de geboorte van hun kind. Tevens vertelde de 

verloskundige in het interview dat Berit heel trots was op het feit dat ze zonder 

pijnbehandeling was bevallen op een fysiologische manier. 

 

Bron: Herdrukt van Williams, K. A. (2017). Proud [afbeelding] (https://www.blackartdepot.com/products/proud-

african-african-wak) 

N.B. Deze afbeeldingen mogen niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen.  
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Figuur 3 (p. 54) 

 

Verbeelding van de beschrijving van Karin en Vera, en de ervaring van mij als onderzoeker 

tijdens de observatie, waaruit naar voren kwam en voelbaar was dat iedereen op elkaar 

reageert. Ik ervoer het als een soort dans waarin iedereen verbondenheid met elkaar heeft: als 

de één een stap zet, dan reageren de anderen daarop. Als er iemand stilvalt, dan komen de 

anderen in beweging. 

 

Bron: Herdrukt van Rajendran, G. (2015). African dance [afbeelding] 

(https://buyindianartpaintingsonline.wordpress.com/author/ganeshrajendran/) 

N.B. Deze afbeeldingen mogen niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen.  
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Figuur 4 (p. 55) 

Verbeelding van de beschrijving in de interviews met Vera en Berit, en de observatie tijdens 

de baring door de onderzoeker, dat er nauwelijks rustpauzes waren tussen de barensweeën van 

Berit. Het ging maar door, de pijn leek een massief blok en gaf geen zicht op, als was het 

maar voor even, pauze. Dit in tegenstelling tot hoe Vera meestal baringspijn ervoer: “er komt 

een top en dan hèhè, dan heb je weer even rust, maar dat was bij haar [Berit] niet zo”. 

 

Bron: Herdrukt van Vekic, M. (2000). Mountain [afbeelding] (http://www.artesmagazine.com/?p=4744) 

N.B. Deze afbeeldingen mogen niet worden overgenomen zonder eerst toestemming van de maker te vragen.  

http://www.artesmagazine.com/?p=4744
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Bijlage 13 Codeboom interview K en V 

 

Constituenten: 

Zich geroepen voelen 

Verlangen naar verbondenheid 

Zich moeten verhouden tot het ongewisse 

 
Fase 2 Betekeniseenheid Fase 3 Cluster Constituenten 

Verwijderd    
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Bijlage 14 Codeboom interview B 

Codeboom interview B  

 

Pijn als inderinger ervaren  

Vertrouwen en kracht putten uit verbondenheid 

Het uit moeten houden van het ongewisse  

 

 

  

Fase 2 Betekeniseenheid Fase 3 Cluster Constituenten 

Verwijderd    
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Bijlage 15 Interviews 

 

Verwijderd in verband met privacy  
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Bijlage 16 Informatie over de onderzoeker 

 

Naam:    Astrid Eleonora Klepper 

Geboortejaar:   1963 

Studie:   Master Zorgethiek en Beleid 

Vooropleiding:  1975-1981: VWO-B 

1982-1985: Kweekschool voor Vroedvrouwen   

2001-2003 HGZO eerstegraads docentenopleiding 

Werkleven:  1981-1982: Verpleeghulp (onopgeleid) in een instelling voor 

lichamelijk en verstandelijk gehandicapte mensen 

 1985-2002: Eerstelijns vroedvrouw 

 2001-heden: Docent aan Verloskunde Academie Groningen 

Achtergrond 

In mijn opvoeding kreeg ik van mijn moeders kant, als derde en laatste kind in het gezin, sterk 

mee dat het lichaam een eigen helend vermogen heeft. Ingrijpen daarin deed eerder kwaad 

dan goed en dokters werden flink gewantrouwd. Van mijn vader kreeg ik juist mee dat nieuwe 

ontwikkelingen in de geneeskunde een enorme vooruitgang betekenden. Hij was dol op 

experimenteren en zag zijn lichaam juist als iets dat heel goed verzorgd moest worden. Hulp 

daarbij van allerlei (wonder)middeltjes was zeer welkom. 

De opleiding tot vroedvrouw bracht op mij over dat ingrijpen alleen moest indien het echt niet 

anders kon. Vaak werd de noodzaak tot ingrijpen bij een baring gezien als een zwaktebod: er 

was dan iets misgegaan in de begeleiding van de barende of de vroedvrouw miste iets aan 

kunde. Het heeft me een tijd gekost om dit beeld van falen bij te stellen. 

Burning issue 

Waar ik me zorgen over maak is dat er tegenwoordig zoveel meer wordt ingegrepen in het 

baringsproces. De komst van protocollen draagt daar mijns inziens aan bij. Het wordt door 

zorgverleners als spannend ervaren om daarvan af te wijken. Het afwijken daarvan moet ook 

specifiek worden verantwoord. Ik zou er eerder voor willen pleiten dat er verantwoord wordt 

waarom het protocol is gevolgd. Elke (zorg)situatie vraagt immers steeds opnieuw om 



 

118 

 

weloverwogen (met elkaar) te beslissen wat de best mogelijke zorg is voor deze unieke 

persoon. Standaard een protocol volgen staat daar haaks op. Los daarvan roept het woord 

verantwoorden een negatieve bijklank op. Het is voor mijn gevoel teveel gelinkt aan een 

aansprakelijkheidscultuur, die defensieve reacties/zorg op kan roepen. 

Daarnaast betreur ik het dat zwangerschap en baring nauwelijks nog worden beschouwd als 

niet-medische processen. Dat drukt ze bijna vanzelfsprekend in een benadering (door zowel 

de professionals als ‘cliënten’) van risico’s en het bestrijden daarvan. Tevens lijkt het een 

maatschappelijke ontwikkeling dat elke slechte of minder goede afloop wordt gezien als iets 

wat voorkomen had moeten worden. We raken daarmee denk ik het vermogen kwijt om te 

leren omgaan en te leven met het ongewisse en tegenslagen. Dat ervaar is als verlies. 

Uitdaging als onderzoeker 

Ik hoop als onderzoeker zorgethische inzichten toe te voegen aan het medisch (ethisch) 

denken in de geboortezorg. Hopelijk dragen die bij aan afzwakking van een puur medische 

kijk op de baring. Als onderzoeker heb ik nog weinig ervaring, omdat dit afstudeeronderzoek 

mijn eerste zelfstandig uitgevoerde onderzoek is. Dit onderzoek zie ik als eerste stap in mijn 

ontwikkeling als zorgethisch onderzoeker. Het helpt me hopelijk aan (versterking van) inzicht 

in mijn kwaliteiten en verbeterpunten op dit gebied, opdat ik uit mag groeien tot een ervaren 

en gedegen zorgethisch onderzoeker. 

 

 

 

 


