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Samenvatting

Centering Pregnancy™ als beproefd concept nu in Arnhem en Renkum
Centering Pregnancy™ (CP) is een vorm van groepsbegeleiding van zwangeren die op
basis van positieve resultaten in de Verenigde Staten nu in Nederland steeds vaker
wordt aangeboden. Ook de gemeente Arnhem, Overbetuwe en Renkum hebben
subsidie verleend aan vier verloskundigenpraktijken om CP aan te bieden aan hun
cliënten. De verwachting is dat CP leidt tot uitkomsten zoals een betere start voor het
kind ('de eerste duizend dagen'), bereik van kwetsbare vrouwen en minder
medicijngebruik.
Ervaringen van verloskundigen zijn positief
Het organiseren van CP vraagt om een investering van de verloskundigenpraktijken de individuele controles worden niet direct minder en het organiseren kost tijd - maar
de betrokken verloskundigen zien een grote meerwaarde van CP. Zij zien dat CP leidt
tot verbinding, tussen vrouwen met verschillende achtergronden. Deelnemers ervaren
een hechte groepssfeer waardoor zelfs taboe-onderwerpen zoals huiselijk geweld en
seksualiteit besproken kunnen worden. Het sociaal netwerk dat door CP wordt
opgebouwd, heeft volgens de verloskundigen al verschillende vrouwen steun
opgeleverd - van helpen verhuizen tot omgaan met het gebruik van antidepressiva.
Deze steun houdt bovendien nog vaak lang na de laatste bijeenkomst aan.
Deelnemers van CP leren van ervaringen, maken contact en zijn voorbereid
Deelnemers geven aan dat ze heel veel leren van de ervaringen van andere zwangeren.
Ook zijn ze zeer tevreden over de deskundige begeleiding van de groepen. De open
sfeer die hierdoor ontstaat, waardoor eigenlijk alles gedeeld en gezegd kan worden,
wordt enorm gewaardeerd. Deelnemers geven aan dat ze door CP goed voorbereid de
bevalling ingaan. Ook heeft CP ervoor gezorgd dat de meeste deelnemers hun sociaal
netwerk hebben uitgebreid - dan wel door contact via WhatsApp, dan wel buiten de
groepsapp om. Daardoor ervaren ze ook nog na de bevalling veel steun van hun
groepsgenoten. De deelnemers hebben tot slot ook enkele suggesties ter verbetering
meegegeven, zoals betere informatie vooraf en meer aandacht voor de partner.
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1 Inleiding
Centering Pregnancy™ laat positieve uitkomsten zien
In oktober 2018 zijn de gemeenten Renkum, Overbetuwe en Arnhem gestart met het
subsidiëren van Centering Pregnancy™ (CP).1 CP is een onderdeel van het in de
Verenigde Staten ontwikkelde 'Centering model', een methode voor (met name
kwetsbare) zwangere vrouwen die medische controles, uitwisselen van kennis ervaring
en het versterken van het netwerk combineert.2 Op basis van goede
onderzoeksresultaten heeft TNO Child Health CP naar Nederland gehaald en
ondersteunt verloskundigenpraktijken bij de implementatie ervan.3
CP verschilt van reguliere begeleiding van zwangere vrouwen doordat controles niet
individueel, maar aan een groep zwangere vrouwen met een vergelijkbare
zwangerschapsduur wordt aangeboden. Deze bijeenkomsten worden geleid door CPopgeleide verloskundigen. TNO geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat CP tot de volgende
resultaten leidt:







Bereik van kwetsbare zwangere vrouwen.
Ouders zijn beter geïnformeerd over zwangerschap.
Meer moeders starten met borstvoeding.
Minder gebruik van pijnmedicatie tijdens de eerste bevalling.
Meer tevredenheid tijdens zwangerschap.
Minder doorverwijzingen naar andere zorg.

CP zou hiermee een belangrijke preventieve bijdrage kunnen leveren aan een goede
start van kinderen (ook wel bekend als 'de eerste duizend dagen'), een doel dat onder
andere ook door de gemeente Arnhem wordt nagestreefd.
Ervaringen in Arnhem en omstreken
De verloskundigenpraktijken Groepspraktijk van Verloskundigen, Puur Vroedvrouwen,
Geboortehuys en Vroedvrouwenpraktijk hebben met hulp van gemeentelijke subsidie
gedurende een periode van een jaar CP aangeboden aan hun cliënten. In deze evaluatie
staan de ervaringen van de verloskundigen en deelnemers centraal.
In de periode oktober 2018 tot en met oktober 2019 zijn 14 groepen op drie momenten
tijdens hun deelname en eenmaal na deelname gevraagd naar hun mening over CP.
Daarnaast zijn interviews gehouden met drie verloskundigen van de praktijken Puur
Vroedvrouwen, Groepspraktijk van Verloskundigen en 't Geboortehuys (die gezamenlijk
met Vroedvrouwenpraktijk CP-bijeenkomsten verzorgt).

De kosten worden vergoed op basis van woonplaatsbeginsel.
www.centeringhealthcare.nl/informatie
3 https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/centering-groepszorg-voor-jonge-oudersverbetert-gezondheidsuitkomsten/
1
2
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2 Opzet Centering Pregnancy™
2.1 Algemene opzet CP
CenteringPregnancy™ start met een eerste individuele intake. Daarna vinden
bijeenkomsten plaats met een groep zwangeren (idealiter tussen de acht en 12
vrouwen) met een vergelijkbare zwangerschapsduur. Er zijn in totaal 10 bijeenkomsten,
waarbij de 10e bijeenkomst een aantal maanden na de bevalling plaatsvindt. Een groep
wordt altijd begeleid door een vaste verloskundige. De groepsbijeenkomsten duren
langer (circa 120 minuten) dan de normale individuele controles, die gemiddeld 15
minuten duren. De interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangere is dus groter.
Zo kan er uitgebreider gesproken worden over factoren die van invloed zijn op de
zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.4
Door middel van CP worden onderwerpen als gezonde voeding, bewegen/sport,
huiselijk geweld, verwachtingen over het eigen toekomstige gezin, seksualiteit, tijdig
her- en onderkennen van psychische problematiek standaard aan bod. Daarnaast
kunnen zwangeren en/of hun partners zelf onderwerpen inbrengen die hen bezig
houden, of waar ze zich zorgen over maken. Tijdens de bijeenkomsten worden geregeld
gastsprekers uitgenodigd die een specifiek thema kunnen bespreken, zoals een
lactatiekundige of een kraamverzorger. Verder wordt tijdens de eerste CP gevraagd of
de deelnemers het zien zitten om een groepsapp op WhatsApp te starten, om op die
manier ook buiten de bijeenkomsten contact te kunnen onderhouden. Eén van de
bijeenkomsten is altijd een partnerbijeenkomst, waarvoor de partners ook worden
uitgenodigd.

2.2 CP versus individuele controles
Hoewel in theorie CP het aantal individuele controles zou kunnen verminderen, lukt dat
in de praktijk nog niet of maar beperkt. De medische controles blijven noodzakelijk en
ook bij de vrouwen zelf blijft de behoefte om individueel af te spreken, met name in de
laatste weken van de zwangerschap. Op dit moment kost het organiseren van CP de
verloskundigenpraktijken dus extra tijd en geld. Dat zit ook in de logistieke organisatie,
zoals zorgen dat de bijeenkomsten passen in de werkschema's, het voorbereiden van de
bijeenkomsten en het contact leggen met gastsprekers. Kortom, zonder subsidie is het
organiseren van CP voor de betrokken verloskundigenpraktijken niet rendabel, zo
geven zij aan.
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https://www.centeringhealthcare.nl/informatie/alles-over-centeringpregnancy/
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2.3 Pre-CP
Tijdens de pilot zijn de deelnemende verloskundigenpraktijken gestart met zogeheten
'pre-Centering Pregnancy'. Hierbij wordt iedereen die komt voor de 'vroege echo' (rond
de 8 weken zwangerschap) uitgenodigd voor een informatiemiddag over alle vormen
van prenatale testen en vormen van zwangerschapsbegeleiding, waaronder CP. Op deze
manier worden zwangeren eerder geïnformeerd over CP en is er nog tijd om het hier
met de verloskundige over te hebben.
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3 Ervaringen verloskundigen
3.1 Beleving van de bijeenkomsten
Verloskundigen zeer positief over het programma
Na elke bijeenkomst zijn de aanwezige verloskundigen gevraagd om de bijeenkomst te
beoordelen met een rapportcijfer. De verloskundigen beoordeelden elke negen
bijeenkomsten en gaven hiervoor gemiddeld een zeer ruime voldoende: 8,5. Zij zien
over het algemeen een positieve sfeer en veel inbreng van de deelnemers.
Leefstijl en gezondheid als belangrijk onderwerp
Op verschillende momenten tijdens CP komen de thema's leefstijl en gezondheid
voorbij. De eerste bijeenkomst gaat direct in op roken, alcohol, drugs, voeding en
gewicht. Tijdens latere bijeenkomsten gaat het ook over zaken zoals stress,
zwangerschapsdiabetes en (postnatale) depressie. In verschillende groepen is dit
aanleiding voor vrouwen om hier meer over te weten. Zo werden vragen gesteld over
hoe je om kunt gaan met rokende collega's, hoe je goed kunt blijven sporten en hoe je er
voor zorgt dat je niet teveel eet tijdens de zwangerschap. Een verloskundige merkt op
dat er soms meer gezegd kan worden tijdens de groepsbijeenkomsten dan zij zou
kunnen tijdens een individuele controle: "
"Ik kan niet makkelijk zeggen: weet je zeker dat je niet teveel eet? Maar dan hoor ik
tijdens een bijeenkomst opeens iemand zeggen: jee, jij bent ook flink aangekomen! Wel
oppassen hoor! Er is dus een sfeer ontstaan waarin vrouwen dat van elkaar pikken."

Groepen verschillen van elkaar; CP leidt tot verbinding
Verloskundigen geven aan dat niet elke groep in het CP-programma hetzelfde is
samengesteld. Zo stelt een verloskundige het onderstaande:
"Bij onze eerste groep waren we benieuwd hoe het zou gaan. De eerste groep kwam
vooral uit de gemeente Arnhem en bleek relatief veel 'huisje-boompje-beestje' te zijn.
Alles redelijk op orde. Deze groep zien we nog regelmatig en zij komen nog samen. Groep
twee was al meer gemengd, verschillende leefstijlen en achtergronden. Ook bijvoorbeeld
een dame die zonder opleiding nog bij haar ouders woonde. In de derde groep zaten juist
meer vrouwen waar we ons zorgen om hebben gemaakt. Een van deze dames, lager
geschoold, werkloos, alleenstaand, woonde in een woongroep. Zij was consequent
aanwezig bij CP. Ze stelde niet veel vragen, maar pikte wel veel op. Zij heeft nu in het
kraambed een postnatale depressie ontwikkeld, maar ze herkende gelukkig al signalen
en kon dus op tijd hulp inschakelen, omdat we dit besproken hadden tijdens CP."

Hoewel groepen anders van elkaar kunnen zijn, wordt volgens de verloskundigen in
elke groep een moment gecreëerd waarop alle diverse culturen die straks ook samen op
7

het schoolplein zullen staan, nu al samen in één ruimte bijeenzitten. Dit versterkt ook
het onderlinge begrip tussen deze culturen. Zo stelde een Pakistaanse deelneemster dat
ze nu meer begrip heeft voor de Nederlandse cultuur die zij voorheen als niet gastvrij
zag. Zo leidt CP dus tot verbinding, geven de verloskundigen aan. Hetzelfde geldt voor
de mix tussen hoger en lager opgeleid: zij kunnen elkaar - wederzijds - helpen:
"Bij steun geven, denken we vaak om de 'hoger opgeleide' die de meer kwetsbare
zwangeren op sleeptouw kan nemen. En ja, soms is dat zo. Maar wat is kwetsbaar? Ik zie
zoveel hoogopgeleide vrouwen in mijn praktijk die tegen een burnout aanzitten, veel
sneller dan laagopgeleiden naar medicatie vragen en angstige gevoelens uiten. Wat is er
dan beter als tegenwicht dan de no nonsense, huis-tuin-keuken methoden van andere
deelnemers? Dan ziet die gestreste vrouw: oh, zo kan het ook!"

Het is voor de verloskundigen niet altijd mogelijk om te selecteren op een specifieke
samenstelling van de CP-groep - het hangt grotendeels af van het aantal zwangere
vrouwen op dat moment. Wel wordt altijd beoordeeld of CP goed past bij de potentiele
deelnemer. Aan de andere kant zegt een eerste intake lang niet altijd alles, geven de
verloskundigen aan:
"Soms lijkt het zo makkelijk: van de buitenkant zie je een blanke, universitair opgeleid en
taalvaardige vrouw, waarvan je je kunt afvragen of die echt gebaat is bij CP. Maar kijk je
verder dan blijkt het een voor werk afgekeurde alleenstaande en eenzame vrouw die in
één van de armste straten van Malburgen woont. Juist iemand die enorm veel steun kan
ontvangen uit CP."

Verder geven de verloskundigen aan dat de pre-CP werkt om meer gemêleerde groepen
samen te stellen. Zwangeren komen eerder in aanraking met het concept en hebben zo
meer tijd om er over na te denken en kunnen zo ook nog over de streep worden gehaald
door de verloskundigen.
Open sfeer zorgt voor steun voor elkaar en hechte banden
Een verloskundige geeft aan dat de deelnemers vooral steun aan elkaar hebben. Dit gaat
vaak vanzelf, en soms met wat meer moeite. Zo was er bijvoorbeeld een goed opgeleide
deelnemer, die zwanger was van het derde kindje. Zij leek het dan ook goed voor elkaar
te hebben en straalde dit ook uit. Maar toen er in de groep werd doorgevraagd en
doorgeprikt bleek ook zij angstig voor de bevalling. Zeker toen er informelere spelletjes
werden gespeeld kwam dit naar voren. Volgens de verloskundige vond deze
deelneemster het waarschijnlijk beter om deze angst te verbergen, maar heeft zij op
deze manier toch iets gehad aan CP.
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"Ik kan zoveel mooie voorbeelden van steun voor elkaar aangeven. Denk aan het regelen
van oppas voor elkaar, een partner van een deelnemer die een andere deelnemer helpt
verhuizen, twee vrouwen die praktisch naast elkaar wonen en nu elkaars vriendinnen
zijn, iemand die deelt dat de relatie voorbij is en veel troostende woorden krijgt. Dit krijg
je niet voor elkaar met individuele gesprekken - dat is de winst van CP."

CP zorgt voor een open sfeer waar zeer uiteenlopende onderwerpen kunnen worden
besproken. Bijvoorbeeld taboes zoals seksualiteit en huiselijk geweld. Als één iemand
iets durf te zeggen; dan komen ook de anderen over de dam. Een krachtig voorbeeld
hiervan is een deelnemer die bij het horen van het onderwerp huiselijk geweld zich
hierin opeens herkende en dat durfde toe te geven in de groep. Volgens de
verloskundige ving de groep haar heel goed op. Tijdens de reguliere individuele
controle is de verloskundige hierop teruggekomen en heeft de vrouw doorverwezen
naar organisaties zoals de GGD, JGZ en stichting Huiselijk Geweld.
Zo zijn er nog meer voorbeelden van de open sfeer en de hechte banden die ontstaan
tijdens CP. Een verloskundige geeft aan dat de groepsgenoten met elkaar carpoolen naar
de bijeenkomsten, en dat ze zelf door een lid van haar groep is uitgenodigd voor een
kinder-BBQ en sommige groepsgenoten al twee jaar met elkaar afspreken. De hechte
sfeer gaat samen met het bespreken van persoonlijke verhalen, die zeer zwaar kunnen
zijn. Zo bespraken deelnemers de ervaring van een groepsgenoot die altijd
antidepressiva gebruikte, maar dat durfde niet te zeggen. Ook werd een voorval van
huiselijk geweld in een groep gesproken en kon deze vrouw verder geholpen worden na
het gesprek met de groepsgenoten. Bovendien is de hechte band een van de redenen
voor vrouwen om ook bij een tweede zwangerschap het CP-programma te volgen.
"Groep heeft ook contact buiten de Centering! Ze zijn samen gaan
zwangerschapszwemmen, motiveren elkaar te bewegen! Weer een fijne bijeenkomst.
Vertrouwen in de groep is heel hoog en durfde dus ook alle angsten in de groep te
gooien. Hierdoor wat angst kunnen omvormen tot iets positiefs, maar ook angsten weg
kunnen nemen of kunnen verminderen."

"Fijne bijeenkomst, merkt dat het
echt een groep is nu. De groep heeft
opnieuw persoonlijke dingen gedeeld
vanavond!"

"Er is een dame met postpartum
depressie/psychose opgenomen
geweest. Dit was voor de groep een
heftige gebeurtenis. We hebben hier
veel tijd voor kunnen nemen."
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Ervaren vrouwen van meerwaarde voor de groep, zelf niet altijd overtuigd
Vrouwen die voor de tweede keer deelnemen aan een CP-programma of tijdens een
tweede zwangerschap wel besluiten het programma te volgen, zijn volgens de
verloskundigen van meerwaarde voor de
groep omdat ze graag vragen van
"Ik kan aanraden om vrouwen die al
groepsgenoten beantwoorden en persoonlijke
kinderen hebben in een aparte
ervaringen delen. Hoewel een deel van deze
groep te plaatsen. Veel info was voor
vrouwen ook zelf aangeven dat ze CP
mij persoonlijk overbodig omdat het
waarderen, geldt voor anderen dat de
al bekend was, het had veel minder
bijeenkomsten teveel herhalend zijn of
uitgebreid mogen zijn hierdoor."
verwijzen naar reeds bekende kennis. Zie
bijvoorbeeld de quote hiernaast.

3.2 Praktijk van de bijeenkomsten
Weinig uitvallers in het programma, sociaal contact voor deelnemers
Er zijn weinig uitvallers tijdens CP. Het aantal uitvallers ligt meestal tussen 0 en 3, met
een uitschieter van 5. De redenen voor uitval zijn divers, maar vaak gaat het om 'past
niet bij behoefte' of 'logistieke redenen' - meestal gaat het hierbij om ongunstige
tijdstippen van de bijeenkomsten. Ter illustratie hiervan geeft de tabel hieronder de
aantallen en redenen voor uitval voor de groepen 1 tot en met 12 weer.
Groep

Aantal
uitvallers

Reden uitval

2

3

Vroeggeboorte

Vroeggeboorte

3

2

Medische redenen

4

1

6

5

7

2

Sluit niet aan bij
behoefte
Sluit niet aan bij
behoefte
Sluit niet aan bij
behoefte (2x)
Vroeggeboorte

8

2

9
10

1
3

12

1

Naar andere
praktijk
Logistieke redenen
Sluit niet aan bij
behoefte
Logistieke redenen

Sluit niet aan bij
behoefte

Logistieke redenen
(2x)
Sluit niet aan bij
behoefte
Verhuisd

Ongerelateerde
omstandigheden

Tweede kind

Logistieke redenen

In een van de interviews gaf een verloskundige aan dat er weinig uitvallers zijn omdat
'de deelnemers liever bij de groep blijven' omdat ze veel van elkaar leren. Bovendien
zorgt het programma ervoor dat deelnemers constant sociaal contact opbouwen en zo
uit een eventueel isolement kunnen komen. Zo fungeert het CP-programma ook als
vangnet.
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Veel ruimte voor inbreng uiteenlopende onderwerpen
De deelnemers aan CP zijn proactief volgens de verloskundigen. De deelnemers brengen
zelf veel onderwerpen met uiteenlopende thematiek. Vrijwel elke bijeenkomst worden
er één of meerdere onderwerpen ingebracht. De onderwerpen zijn grotendeels terug te
brengen tot de volgende subcategorieën.






De bevallig
Ziekten
Voeding en lichaamsbeweging
Kraamperiode
Praktische zaken

" Vooral het onderwerp baringshoudingen
uitgebreid besproken. Veel ruimte voor
vragen/behoeften in de groep."

Verloskundigen geven aan dat er ook door
henzelf nog gestuurd kan worden op onderwerpen. Bijvoorbeeld wanneer er in een
groep vaak wordt gesproken wordt over het geboorteplan of vaccinatie. Soms gaan
deelnemers vanuit nieuwsgierigheid steeds verder in op het onderwerp, zodat het
logisch kan zijn om hier meer tijd aan te besteden.
Verder vraagt een verloskundige zich af het goed is om in plaats van één, twee
partnerbijeenkomst te organiseren. Dit is ook gevraagd aan de partners of dat
voldoende is. Volgens de partners is dit voldoende, maar vrouwen missen soms wel die
betrokkenheid. De vraag om meer partnerbijeenkomsten komt dus meer van de
vrouwen. Wel geven de vrouwen volgens de verloskundige aan dat een bijeenkomst met
partners onveiliger en onrustiger aanvoelt.

11

4 Ervaringen deelnemers
4.1 Online vragenlijst onder deelnemers
Deelnemers op meerdere momenten bevraagd
Sinds de start van het programma zijn er 14 CP-groepen gevolgd met in totaal 139
deelnemers. De grootte van de groepen varieert tussen de 8 en 13 personen. De
deelnemers zijn op meerdere momenten via een online vragenlijst gevraagd naar hun
ervaringen. 102 deelnemers vulden de eerste vragenlijst van de monitoring in, waarbij
het ging om de redenen om deel te nemen en de eerste indruk. Vervolgens vulden, tot
nog toe, 75 deelnemers de tweede vragenlijst van de monitoring in. Deze vragenlijst
werd voorgelegd na de vierde bijeenkomst en betrof een evaluatie van de eerste
bijeenkomsten, de sterke punten hiervan en mogelijke verbeterpunten.
Ook na de negende bijeenkomst zijn deelnemers bevraagd - maar waarschijnlijk omdat
een groot deel van de deelnemers op dat moment dicht tegen de bevalling aan zit, is de
respons hiervan laag. We kijken hierbij met name naar de open antwoorden. Na de
laatste 'terugkombijeenkomst' is vervolgens een laatste keer gevraagd naar de
meerwaarde van CP in retrospectief - ook hier is de respons laag en wordt vooral
gekeken naar de open antwoorden.

4.2 Verwachtingen en eerste indruk (na bijeenkomst 1)
Ervaringen delen en elkaar leren kennen belangrijke redenen
De voornaamste redenen om deel te nemen
aan het programma zijn de mogelijkheid om
"De mogelijkheid dingen te leren maar
ervaringen te delen en het leren kennen van
ook te delen met anderen en de
andere zwangere vrouwen. 84% van de
verloskundigen. Wie kan je nou meer
respondenten heeft duidelijke
begrijpen dan een mede-zwangere.”
verwachtingen van CP. Het grootste deel
verwacht om door CP goed voorbereid te
zijn op de bevalling.
Waarom heb je ervoor gekozen om aan Centering Pregnancy deel te
nemen? (N=102)
De mogelijkheid om ervaringen te delen
Andere zwangeren leren kennen
Het lijkt mij een goede voorbereiding op de bevalling
Omdat ik goede verhalen heb gehoord over CP
Omdat de verloskundige mij het heeft aangeraden
Het tijdstip is gunstig
Anders

73%
59%
44%
25%
24%
16%
5%
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Positieve eerste indruk
Geen enkele respondent heeft een negatieve eerste indruk van CP. Van driekwart was
de eerste indruk positief. Hoewel de eerste avond soms spannend kan zijn, wordt de
groep als leuk en fijn ervaren.
Wat verwacht je van Centering Pregnancy? (N=102)
Goed voorbereid zijn op de bevalling

65%

Nieuwe contacten maken

52%

Steun ontvangen van andere zwangeren

53%

Ik heb geen duidelijke verwachtingen
Anders

16%
9%

Uit de open antwoorden blijkt het volgende:
 De eerste avond/ het begin is over het
algemeen wennen en spannend.
 De groep wordt ervaren als leuk,
gezellig en leerzaam.
 De begeleiding wordt ervaren genoemd.
 Soms kan de groep een beetje chaotisch
of een praatgroep zijn.

“Soms kan het een beetje een
praatgroep worden, maar het is
vooral heel leuk om meer vrouwen
uit de buurt te leren kennen in
eenzelfde levensfase, die je normaal
minder snel tegenkomt.”

Deelnemers willen vooral leren over de bevalling en voeding
Respondenten benoemen de volgende
voorkeursonderwerpen: de bevalling, de
“Duidelijke uitleg, geen
periode na de bevalling, voeding,
zwangerschap is hetzelfde. Door
zwangerschapsklachten en kwaaltjes,
ervaringen te delen krijg je meer
persoonlijke ervaringen en het krijgen van
inzicht. Zeer goede begeleiding!”
een tweede kind of een kind in de buurt van
oudere kinderen.
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4.3 Tussentijdse ervaringen (na bijeenkomst 4)
CP voldoet meestal aan de verwachting
De deelnemers zijn verdeeld over de mate waarin CP aan hun verwachtingen voldoet.
Relatief de meeste invullers geven aan dat CP aan hun verwachting voldoet: 39%. 25%
is het hier echter niet mee eens.5
In hoeverre voldoet Centering Pregnancy tot nog toe aan jouw
verwachtingen? (N=75)
100%
80%
60%

36%

40%
20%

12%

13%

Helemaal niet

Niet

28%
11%

0%
Neutraal

Een beetje

Helemaal

Begeleiding van de groep en gastsprekers goed beoordeeld
Geen van de deelnemers aan CP die de
“Het zijn twee hele fijne, bekwame
vragenlijst invulde heeft de begeleiding
verloskundigen die duidelijk communiceren.
van de groep negatief ervaren.
Ook kunnen ze heel goed meerder kanten
Bovendien was slechts 4% neutraal. Dit
van het verhaal belichten zonder een al te
betekent dat 96% (zeer) positief was
sterke voorkeur aan te geven. Ze laten ons
over de begeleiding van de groep. Als
hierin vrij. Als er sturing nodig is of ze echt
antwoord op een vraag om toelichting
tips hebben die in ons voordeel werken
verwijzen de invullers naar de open
zullen ze dat duidelijk aangeven, maar ik
sfeer en de kennis van de begeleiders als
voel me nooit onder druk gezet.”
redenen hiervoor.
Een derde van de invullers gaf aan dat er
in de eerste vier bijeenkomsten een gastspreker is geweest. Negen op de tien
deelnemers was hierover positief. Met name de lactatiedeskundige werd gewaardeerd.
“Erg leuk vond ik de draagdoek consulente en lactatie deskundige, volgende keer komt
er een klinisch verloskundige vanuit Rijnstate meekijken dit lijkt me ook fijn wellicht
kunnen er vragen beantwoord worden door haar over bevallen in het ziekenhuis.”

Na de negende bijeenkomst zijn de uitkomsten positiever, zo lijkt het althans op basis
van de antwoorden van 29 respondenten: daarvan geeft 89% aan dat CP heeft voldaan
aan hun verwachtingen.
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Deelnemers positief over de behandelde onderwerpen
Invullers zijn positief over de onderwerpen
Wat vind je van de keuze voor de
die tot en met bijeenkomst vier besproken
onderwerpen die tot nog toe
zijn. 64% van de deelnemers is positief, en
besproken zijn? (N=75)
16% is zelfs zeer positief. Slechts 3% is
100%
negatief, en niemand van de invullers is
80%
negatief. De onderwerpen die invullers met
64%
60%
name aanspreken zijn:
40%
 De bevalling
17%
16%
20%
3%
 Borstvoeding
0%
0%

Verder gaven de deelnemers aan graag meer
horen over de opvoeding en praktische zaken
(bv. hoeveel luiers je moet hebben).
Groepsgenoten gebruiken en hebben steun aan WhatsApp
Alle deelnemers die de vragenlijst invulden gaven aan dat de groep gebruik maakt van
een groepsapp via WhatsApp om contact te houden. De invullers ervaren in
verschillende mate steun via de groepsapp. 25% geeft aan zeer weinig tot weinig steun
te ervaren, 36% is neutraal en 29% geeft aan veel tot zeer veel steun te ervaren.
Hoeveel steun ervaar je (tot nog toe) van de groepsapp? (N=75)
100%
80%
60%

36%

40%
20%

12%

13%

Zeer weinig

Weinig

28%
11%

0%
Neutraal

Veel

Zeer veel

In open antwoorden werd toegelicht dat de groepsapp nog niet heel veel worden
gebruikt, maar dat er wel reactie is als iemand een vraag stelt. Een enkele deelnemer
geeft aan dat het leuk is om onderling af te spreken en veel contact te hebben.

4.4 Ervaringen na de laatste bijeenkomst
Contacten, voorbereiding en leren van ervaringen belangrijkste uitkomsten
Als we kijken naar de reacties van de respondenten na afloop van CP, is te zien dat zij
achteraf vooral het leren van elkaars ervaringen, een goede voorbereiding op de bevalling
en het leren kennen van andere zwangeren als belangrijkste uitkomsten van CP zien. De
deskundigheid van de begeleiding beoordelen de deelnemers positief. De meeste
deelnemers zien een grote meerwaarde van CP.
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“Dit vooral zo blijven aanbieden. Voor
zowel zwangere vrouwen die in
verwachting zijn van hun eerste kindje
super fijn en leerzaam maar ook die al
meerdere zwangerschappen hebben
gehad hebben er super veel aan!

“De marketing rondom Centering
Pregnancy kan echt beter. Ik had hele
lage verwachtingen maar vond het
heel erg waardevol."

Ook wordt de open sfeer door de meeste deelnemers benadrukt, die volgens sommigen
steeds beter werd naar mate de groep vaker bij elkaar was gekomen:
“De groep was close; je bent open naar
elkaar. Stelt de meest gekke vragen en
krijgt daarbij goed advies en tips om
je te helpen."

“Fijne sfeer, je kon alles kwijt wat je
wilde. Zonder dat je het idee had dat
mensen je oordelen ergens over.
Iedereen was heel open."

Ook nog contact na CP
Een meerderheid van de deelnemers heeft ook nog na CP contact met één of meerdere
deelnemers. Een deel doet dat aan de hand van de groepsapp. Het blijkt dat de
groepsapp vooral tot leven komt op het moment dat de eerste babyfoto's worden
gedeeld. Deelnemers vinden het leuk om te zien hoe iedereen omgaat met de eerste
weken, maar er is ook ruimte om advies te vragen. Een ander deel spreekt ook nog met
deelnemers buiten de groepsapp om.
“e groepsapp wordt vooral gebruikt
sinds de geboorte van het eerste kind
uit de groep. Er worden vragen aan
elkaar gesteld en de eerlijke ervaring
wordt gedeeld. Erg fijn!"

“Wordt vaak snel gereageerd door een
persoon, staat gelijk met advies/tips
klaar. Je mag klagen, word je bij
ondersteund maar ook vooral de leuke
dingen worden gedeeld!"

4.5 Tips voor verbetering
Verschillende tips vanuit de deelnemers
In de vragenlijsten hebben de deelnemers verschillende tips gegeven over hoe CP nog
beter kan worden georganiseerd.
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Deelnemers hebben graag meer informatie vóór eerste bijeenkomst. De
meest voorkomende suggestie is dat de deelnemers graag voorafgaand de eerste
avond al meer informatie ontvangen. Bijvoorbeeld over de tijdstippen van alle
avonden, en welke onderwerpen er besproken gaan worden. Als suggestie voor
de tijdstippen werd genoemd dat het fijner zou zijn in de avond, of aan het begin
van de dag. Daarbij gaf een drietal respondenten ook aan dat het programma
korter zou kunnen.
De rol van de vader/andere
“Meer positie voor de vader/2e moeder.
moeder mag groter worden
Al is het even het eerste halfuurtje (de
gemaakt in het programma.
controles) afsluiten met hoe zitten de
Sommige deelnemers missen de
papa‘s erbij.”
betrokkenheid van hun partner.
De groep moet niet te groot zijn.
Enkele deelnemers geven aan dat zij de groep te groot vinden. Eén deelnemer
laat weten dat zij twee keer heeft meegedaan: één keer in een groep van 8 en
één keer in een groep van 12, waarbij ze merkte dat de cohesie in de eerste
groep een stuk groter was dan in de grotere groep.
Sommige deelnemers vinden het jammer dat voor sommige onderwerpen
nog aanvullende cursussen nodig zijn. Te denken valt hierbij aan
borstvoedingscursus of ontspanningsoefeningen.
Kennismaken met andere verloskundigen. Omdat de CP wordt geleid door
één verloskundige, maken de deelnemers niet kennis met alle andere
verloskundigen. De kans dat zij een andere verloskundige bij de bevalling treffen
dan waar ze veel contact mee hebben gehad is daardoor groot.
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