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CTG VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK

‘Het CTG-consult tijdens de zwangerschap wordt 

tot nu toe alleen in de tweedelijn verricht. Nu wordt 

de gezonde zwangere niet meer doorverwezen 

voor een CTG, maar doen we dit in de eigen ver-

loskundigenpraktijk.’ Siegrid Hoekstra, verloskun-

dige en coördinator van het Verloskundig Centrum 

Nijmegen en omstreken, is een van de pioniers. 

‘Het CTG kan in de pilot worden ingezet bij drie 

indicaties: naderende serotiniteit, bij verminderd 

leven voelen en na een uitwendige draaiing.’ 

Het is niet verwonderlijk dat Verloskundigen Plein 

de pilot van Nijmegen volgt. Saskia Walgemoed, 

directeur van het Verloskundigen Plein, regio 

Zwolle: ‘Wij volgen één op één de pilot van 

Nijmegen. Alleen wel vanuit het regionale beleid 

en de protocollen die wij hier hanteren.’

Nauwe banden

‘We hebben meer  projecten samen gedaan met Nij-

megen. Al vanaf het begin van het ontstaan van het 

Verloskundigen Plein hebben we nauwe banden met 

Nijmegen, dus we volgen elkaar in allerlei ontwik-

kelingen. Nijmegen had de contacten met VGZ om 

deze CTG pilot op poten te zetten en wij zijn samen 

met Zilveren Kruis gevolgd. Zilveren Kruis was met-

een enthousiast om te kijken of we dit van de grond 

konden krijgen in onze regio. Binnenkort volgt ook 

Amsterdam, ook een Zilveren Kruis regio.’ Hoekstra: 

‘Voor ons is dit het derde innovatieproject met VGZ. 

Zij hebben positieve ervaringen opgedaan in de 

laatste tien jaar, met ons als kartrekkers voor nieuwe 

innovatieve projecten in de verloskunde. We hebben 

de innovaties goed onderbouwd en geregeld.’ 

Zinnig en zuinig

‘Het CTG in de verloskundigenpraktijk dient een 

maatschappelijk belang: het is zinnig en zuinig. 

We bieden nu echt zorg dichtbij. De cliënt hoeft niet 

naar het ziekenhuis. Zeker voor de praktijken in de 

buitengebieden zit daar een enorme meerwaarde in. 

Daarnaast kunnen de verloskundigen hun poort-

wachtersfunctie beter vervullen en screenen waar 

daadwerkelijk sprake is van pathologie.’ Dat laatste 

is een belangrijk verschil met voorheen, licht Walge-

moed toe: ‘In het verleden werd iedereen verwezen 

naar het ziekenhuis voor een CTG en het gros kwam 

gewoon weer terug. Want heel veel CTG’s worden 

als normaal beoordeeld.’

Hoekstra: ‘Hoe meer schakels en overdrachtsmo-

menten er zijn in de zorg die een zwangere vrouw 

krijgt, hoe groter de kans dat je iets mist. Stel dat het 

CTG-fi lmpje goed is, maar de vrouw heeft bijvoor-

beeld een hele hoge bloeddruk, dan is het toch goed 

haar door te verwijzen. Het is moeilijk om een CTG 

op zichzelf goed te beoordelen en er conclusies aan 

te verbinden. Je moet de ‘hele’ zwangere er omheen 

zien, alles wat zij je vertelt. Doordat wij als verloskun-

digen die continue zorg bieden, kunnen wij dat.’

Kwaliteitsborging

De verloskundigen in de pilot zijn allemaal bevoegd 

en hebben een training gevolgd om de CTG te 

kunnen lezen. Zwolle en Nijmegen hebben een 

vergelijkbare kwaliteitsborging. Hoekstra: ‘Wij zijn 

als verloskundigen heel goed getraind in wat nor-

maal is en wat niet. We overleggen onderling met 

elkaar bij twijfel en kunnen tijdens een CTG-consult 

een collega via de Cloud laten meekijken. 

Gynaecologen kunnen ook op afstand meekijken 

met een CTG. Bij verdenking van pathologie 

verwijzen we altijd door. Daarnaast komen we om 

de acht weken bij elkaar voor kwaliteitsborging, 

daar is een gynaecoloog bij. We bespreken dan 

zoveel mogelijk CTG’s.’

Saskia Walgemoed

Directeur Verloskundigen Plein

Eindelijk CTG
CTG-consulten in de eerstelijn; een uitkomst voor gezonde 

zwangeren die voor een hartfilmpje van hun baby niet meer 

naar het ziekenhuis hoeven. In maart 2015 startten tien 

verloskundigenpraktijken in Nijmegen, verenigd in Coöpe-

ratieve Verloskundigen Nijmegen e.o., een pilot met CTG 

– diagnostiek in de eerstelijn. In januari 2016 volgden in de 

regio Zwolle acht praktijken, aangesloten bij het Verloskun-

digen Plein. Hoe zijn de ervaringen?

Tekst: Sabine Schippers

in de verloskundigepraktijk
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Verwachtingen versus resultaten

Wat het grootste voordeel van de pilot is? Daar 

lijken Hoekstra en Walgemoed het over eens:  

de positieve ervaring voor de cliënt. Hoekstra: 

‘We krijgen heel veel positieve feedback van onze 

cliënten. Minder wachttijden, zij krijgen het consult 

van een vertrouwd persoon, kunnen zelf meekijken, 

de verloskundige blijft er de hele tijd bij zitten terwijl 

je met een kopje thee praat over de aanstaande 

bevalling. In het ziekenhuis is het toch regelmatig 

zo dat er slechts af en toe iemand binnenloopt. 

Het leidt ook tot angstreductie als de zwangere bij 

de eigen verloskundige een CTG kan laten maken. 

Een vrouw die naar het ziekenhuis moet, ook bij 

normale omstandigheden, gaat zich toch zorgen 

maken. Terwijl bijvoorbeeld bij naderende serotini-

teit een CTG over het algemeen niet meer dan een 

aanvullend onderzoek is.’

Walgemoed vindt het daarnaast ook belangrijk dat 

de cliënt zorg dichtbij en continuïteit van zorg krijgt. 

‘De cliënt kan bij de eigen verloskundige blijven 

waar zij al onder zorg is, die haar goed kent. En  

de CTG-beoordeling is een onderdeel van meer;  

er hoort ook een echo, persoonlijke contact bij,  

dat soort zaken. En dat is natuurlijk ook van wezen-

lijk belang. Verder vind ik doelmatige zorg ook heel 

belangrijk én het CTG-consult is een mooi middel 

op weg naar integrale zorg: het is vernieuwend,  

je kunt informatie digitaal uitwisselen en het is heel 

mooi om samen met de tweedelijn goede afspra-

ken te maken.’ 

Evaluatie

De pilot duurt tot eind 2017. Bij de eindevaluatie 

zal blijken of het inderdaad een succes is. Als dat 

zo is, volgt verdere uitrol. Naast de zorguitkomsten 

worden in de evaluatie ook cliëntervaringen, doel-

matigheid van zorg, bekwaamheid van de  

zorgverleners en de continuïteit van zorg in kaart 

gebracht. Valt er nu misschien over de cijfers al  

iets te zeggen? In Zwolle loopt de pilot nog niet 

lang genoeg om een uitspraak te doen, maar  

Walgemoed schat een kleine zeshonderd CTG’s 

op jaarbasis. ‘Aan het eind moet blijken of dat  

zo is. Ik begreep wel van een klinisch verloskundige 

dat zij op de poli merkte dat zij iets minder CTG’s 

doen.’ Hoekstra kan na ruim een jaar al wel iets 

meer over de resultaten vertellen. ‘We doen  

in Nijmegen ongeveer vijfhonderd CTG’s op  

jaarbasis, op 2.200 zwangeren in onze regio.’ 

En hoe bevalt het de verloskundigen eigenlijk? 

Walgemoed en Hoekstra zijn vooral blij met het  

enthousiasme. Walgemoed: ‘Verloskundigen staan 

altijd te trappelen om vernieuwend te zijn als het 

gaat om de kwaliteit van zorg en om de zwangere. 

Als je het hebt over verwachtingen, dan gaat dit 

wat ons betreft boven verwachting.’ Maar het  

slagen van deze pilot is niet alleen te danken aan 

de inzet van de verloskundigen. ‘We merken hoe 

gedreven, betrokken en oplossingsgericht ieder-

een is om deze pilot te doen slagen. Er zijn ook 

gynaecologen die zich er heel hard voor hebben 

gemaakt, om het goed van de grond te krijgen.’

CTG in andere regio’s

Het is natuurlijk zonde als iedere regio het wiel 

opnieuw gaat uitvinden. Het is fijn als je van elkaar 

kunt leren. De pilot maakt de weg vrij voor andere 

verloskundigen om CTG in de eerstelijn aan te 

bieden. De honorering van deze innovatie-aanvraag 

door de NZa maakt het mogelijk dat ook andere 

regio’s in samenspraak met hun zorgverzekeraar 

dit innovatietarief kunnen volgen. Walgemoed geeft 

aan dat zij merkt dat andere regio’s geïnteres-

seerd zijn. ‘Dat was al meteen in het begin, maar 

niet iedereen kreeg het van de grond. Het kost ook 

ontzettend veel tijd en energie. Want ook al heeft 

Nijmegen het grootste deel van het pionierswerk 

gedaan en hebben we een tarief gekregen voor 

de verrichtingen - ook in je eigen regio vraagt het 

heel veel tijd en inzet van de verloskundigen en je 

organisatie. Daarin hebben wij zeer nauw samen 

gewerkt met de tweedelijn. We hebben baat bij de 

relaties die we hebben opgebouwd. Dat vind ik ook 

een meerwaarde van deze pilot. We hebben dit ook 

willen doen met het oog op de integrale zorg, op  

de toekomst.’

Integrale zorg

Hoewel het belang voor de cliënt in deze pilot 

voor hen vooraan staat, benadrukken Hoekstra 

en Walgemoed ook de rol van de pilot op de weg 

naar integrale zorg. Walgemoed: ‘Samenwerking en 

uitwisseling zijn belangrijke voorwaarden voor  

de toekomstige integrale zorg. Zo’n pilot kun  

je eigenlijk alleen maar doen als je goed georgani-

seerd bent. Dat is ook een van de redenen waarom 

we een coöperatie hebben. We staan sterker, 

hebben een duidelijk gezicht. We merken dat de 

tweedelijn het ook fijn vindt dat er een coöperatie 

is met een duidelijke stem. Dat praat makkelijker 

dan wanneer zij met meerdere individuele praktijken 

om de tafel moeten om te praten over bijvoorbeeld 

integrale zorg.’ 

Als het aan Hoekstra ligt gaan over twee jaar alle 

verloskundigen in ons land CTG-consulten aan-

bieden. ‘Verloskundigen zijn bevoegd en kunnen 

zich bekwamen in het maken van een CTG als de 

verloskundigen de extra CTG scholing volgen en 

gecertificeerd zijn. Deze pilot zou zeker een blauw-

druk voor het land kunnen zijn!’ n

Siegrid Hoekstra

Verloskundige


