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SAMENVATTING

Het doel van het onderzoek in dit 
proefschrift was om strategieën te 
verkennen die verbetering van zorg 
voor moeders en pasgeborenen kan 
bewerkstelligen in Tanzania of in an-
dere landen met een vergelijkbaar 
gebrek aan middelen. De artikelen 
in het proefschrift zijn gebaseerd op 
drie projecten die tussen 2008 en 
2016 in Tanzania geïmplementeerd 
zijn met focus op verbeteren van 
zorg voor moeders en pasgeborenen. 
Het proefschrift is opgebouwd uit 
acht hoofdstukken. 
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Samenvatting
Hoofdstuk 1 gaf een algemene inleiding tot de situatie van de zorg voor moeders en pasgeborenen en de 
vooruitgang die is geboekt in lage- en midden-inkomenslanden (LIMCs) in het algemeen, en de rol van 
kwaliteit van zorg bij pogingen om vermijdbare sterfte van moeders en pasgeborenen te voorkómen. Het 
reflecteerde op gestelde doelen om de zorg voor moeders en pasgeborenen te verbeteren in Tanzania en andere 
landen met een gebrek aan middelen. Het hoofdstuk bevatte ook een overzicht van gezondheidsprojecten 
voor moeders en pasgeborenen waar de studies in dit proefschrift over gaan. Een conceptueel raamwerk werd 
gepresenteerd. wat de basis vormt voor dit proefschrift. Het doel en onderzoeksvragen werden in raam werk 
gepositioneerd. 

Hoofdstuk 2 presenteerde bevindingen uit een onderzoek naar kwaliteitsverbeterings van preventie van post-
partum bloedingen (PPH). Een cross-sectionele studie met directe observaties van vrouwen tijdens de beval-
ling werd verricht in 52 gezondheidsfaciliteiten in Tanzania. De studie werd in 2 fasen uitgevoerd, allereerst 
in 2010 en vervolgens herhaald in 2012 na implementatie van interventies voor kwaliteitsverbetering. Het 
actief leiden van het nageboortetijdperk (Active Managament of Third Stage of Labor) werden beoordeeld 
met behulp van een gestandaardiseerde gestructureerde observatie checklist die gebaseerd was op de WHO 
richtlijnen. 

De kwaliteit van PPH-preventie nam aanzienlijk toe in faciliteiten die competentiegerichte trainingen en 
interventies voor kwaliteitsverbetering hadden ge-implementeerd. De grootste verbetering werd gezien bij 
de kleinere klinieken!. Er was een aanzienlijke verbetering in het op-tijd toedienen van uterotonica (binnen 3 
minuten na de geboorte, en debeschikbaarheid van oxytocine steeg van 73% tot 94% van alle instellingen. 
De bevindingen in dit hoofdstuk suggereerden dat samen met inspanningen om het aantal geboorten van een 
faciliteit te verhogen ook de kwaliteit van de zorg zou moeten worden verbeterd. Dit kan door het gebruik 
van up-to-date richtlijnen te bevorderen en regelmatige training en supervisie/mentoring voor zorgverleners 
te garanderen, zodat ze zich houden aan de richtlijnen voor zorg van vrouwen tijdens de bevalling.

Hoofdstuk 3 testte de validiteit van een indicator om faciliteit-gebaseerde perinatale mortaliteit tot ontslag 
bij te houden door perinatale resultaten uit de HMIS-zwangerschapsregistratie te vergelijken met perinatale 
sterfte-audit als gouden standaard. De interventie behelsde opfriscursussen voor zorgverleners in 10 ge-
zondheidsinstellingen van de overheid met betrekking tot classificatie van perinatale sterfte en het gebruik 
van draagbare Doppler-apparaten om de foetale hartslag te beoordelen bij opname op de verloskamers. Op 
basis van de analyse van 128 HMIS/gouden standaard auditparen werd een sensitiviteit en specificiteit van 
de neonatale uitkomsten van HMIS (ten opzichte van de gouden standaard ) gevonden van dan 98% voor 
beide parameters. De faciliteit-gebaseerde perinatale mortaliteit (FPM)-indicator werd berekend op basis van 
HMIS-gegevens (doodgeboortes tijdens de bevalling en pasgeboren sterfgevallen voor ontslag als de teller en 
vrouwen opgenomen om te bevallen met positieve foetale harttonen als de noemer). De resultaten tonen aan 
dat zorginstellingen de FPM-indicator kunnen gebruiken om het aantal perinatale sterftes in de faciliteit bij te 
houden en het effect van kwaliteit van zorgverbeteringsactiviteiten te evalueren. 

Hoofdstuk 4 presenteerde bevindingen over de effectiviteit van twee trainingsmethoden voor het behoud-
en van neonatale reanimatievaardigheden, die werden geïmplementeerd in 16 regio’s van Tanzania. Na een 
waargenomen afname van vaardigheden werd gestructureerde trainingsbegeleiding geïntroduceerd ter verst-
erking van de mondelinge instructies voor vervolgactiviteiten die deel uitmaakten van de initiële trainingsaan-
pak. Neonatale reanimatievaardigheden werden beoordeeld onmiddellijk na de training en 4-6 weken later 
met behulp van een gevalideerd gestructureerd klinisch onderzoek.Het behouden van vaardigheden werd 
vergeleken tussen de twee trainingsmethoden. Een totaal van 8,391 zorgverleners werden getraind en beoor-
deeld. In beide groepen was er sprake van statistisch significante daling in reanimatievaardigheden over de 
tijd. De aangepaste trainingsaanpak was echter 4-6 weken na de training geassocieerd met significant hogere 
scores voor vaardigheden. De bevindingen van de studie suggererden dan het opname van vervolgactiviteiten 
na de training ter plaatse als onderdeel van projecten om de prestaties van hulpverleners te verbeteren, result-
eerde in een beter behoud van vaardigheden en de verbetering van kwaliteit van de zorg.

Hoofdstuk 5 beschreef factoren die van invloed zijn op de plaats van bevalling in het noordwesten van Tan-
zania. De analyse was gebaseerd op gegevens van een cross-sectionele enquête onder huishoudens van 1214 
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vrouwen van 15-49 jaar die in de twee jaar voorafgaand aan de enquête waren bevallen. In het multivariabele 
regressiemodel waren zes factoren significant geassocieerd met een bevalling in gezondheidscentrum: woonge-
bied, aantal kinderen, vermogens index van huishouden, vier of meer Anetenatal care (ANC)-bezoeken, 
kennis van drie of meer alarmsymptomen in de zwangerschap en het aantal gemaakte voorbereidingen voor 
de geboorte. Nog eens drie factoren gerelateerd aan ANC (aantal behandelde onderwerpen, aantal ontvangen 
diensten en aanwezigheid van een mannelijke partner tijdens ANC-bezoeken) waren ook significant in de 
bivariate analyse. Bevallen in een gezondheidscentrum werd dus geassocieerd met zowel sociaal-demografische 
factoren als de interacties van vrouwen met het gezondheidszorgsysteem tijdens de zwangerschap. ANC-be-
leid en -programma’s zouden gericht moeten zijn op het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de inter-
actie tussen zwangere vrouwen en dienstverleners en ernaar moeten streven dat vrouwen en hun families goed 
worden geïnformeerd.

Hoofdstuk 6 beschreef de relatie tussen de ervaring van vrouwen met faciliteitsgebaseerde geboortezorg en 
de ontvangst van de postnatale zorgcontroles vóór ontslag. Dit betrof een subanalyse van een cross-sectionele 
enquête onder huishoudens uitgevoerd in april 2016 in twee regio’s van Tanzania. De steekproef omvatte 732 
vrouwen van 15-49 jaar die in de afgelopen twee jaar in een gezondheidscentrum waren bevallen. Van alle 
vrouwen rapporteerde 73.1% gebrek aan respect, kreeg 60.1% begeleiding tijdens de bevalling aangeboden, 
kon 29.1% de bevalhouding kiezen en beoordeelde 85.5% de netheid als goed. Ongeveer de helft van de 
moeders (46,7%) en pasgeborenen (51,4%) kregen vroege postnatale controles vóór ontslag. Vroege postna-
tale controles voor zowel moeders als pasgeborenen waren geassocieerd met geen gebrek aan respect tijdens de 
bevalling en netheid van faciliteiten. Vroege postnatale controles voor moeders werden ook geassocieerd met 
de keuze van de geboorteplaats. De resultaten toonden aan dat vrouwen en pasgeborenen nog steeds substan-
daardzorg ontvangen, zelfs binnen gezondheidscentra. Kraamzorg is een continuüm van diensten, waarbij 
betere zorg in één fase betere zorg in de volgende stadia kan voorspellen.

Hoofdstuk 7 beschreef het proces van het introduceren van de draagbare Doppler in de routine werkzaam-
heden voor triage en opname in de kraamafdeling in Tanzania. Doppler-apparaten werden geleverd aan 
kraamdiensten bij 10 overheidsinstellingen in Kagera Regio, Tanzania, en 163 zorgverleners bij deze facili-
teiten werden getraind in het gebruiken van de apparaten om de hartfrequenties van de foetus te bepalen en 
perinatale sterfgevallen nauwkeurig te classificeren en vast te leggen bij vrouwen die werden opgenomen voor 
kraamdiensten. Zorgverleners werden beoordeeld op kennis en vaardigheden op het moment van opleiding en 
vervolgens geobserveerd in de praktijk 6 maanden na de training, om de logistiek te beoordelen die nodig was 
om de Doppler te integreren in standaardzorg. In totaal werden 87 aanbieders geobserveerd tijdens de triage 
van 112 vrouwen voor opname op kraamafdelingen. De gemiddelde kennisscore van zorgverleners nam sig-
nificant toe van na de training. Zorgverleners hadden een gemiddelde van 30,6 minuten nodig om vrouwen 
toe te laten tot kraamdiensten en zij gebruikten 4,1 minuten van deze tijd om de hartfrequentie van de foetus 
te bepalen met behulp van de Doppler. De resultaten toonden aan dat trainingssessies effectief de overdracht 
van kennis en vaardigheden ondersteunden die nodig waren om de Doppler te integreren in routinematige 
triage- en opnamewerkstromen.

Hoofdstuk 8 presenteerde een algemene bespreking van de bevindingen van alle zes artikelen, een conclu-
sie en samenvattende aanbevelingen. Dit proefschrift heeft bewijs geleverd over praktische strategieën om 
de tijdige toegang tot kwalitatief hoogwaardige maternale en pasgeboren zorg in Tanzania en soortgelijke 
instellingen met een gebrek aan middelen te verbeteren. De bevindingen suggereren dat er multipele strate-
gieën nodig zijn om allereerst te zorgen dat de zorgverlening voldoet aan de kwaliteitsnormen en ten tweede 
dat de ervaring van de zorg bevredigend is voor cliënten, met name vrouwen. Deze bevindingen werden 
besproken met bewijs uit de bestaande literatuur. In het streven om de Sustainable Developmental Goals 
(SDG)-gezondheidsdoelen te halen in 2030, moeten landen met een gebrek aan middelen contextspecifieke 
strategieën toepassen om de kwaliteit van de zorg voor moeders en pasgeborenen te verbeteren, met de nad-
ruk op: verbetering van de prestaties van gezondheidswerkers; hulpmiddelen, middelen en systemen beschik-
baar maken in zorginstellingen; en verrijkende interacties tussen het gezondheidszorgsysteem en vrouwen en 
hun families in het continuüm van zorg.

De implicaties van de bevindingen van het proefschrift zijn duidelijk: meerdere belanghebbenden moet-
en samenwerken om duurzame verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van de gezondheidszorg voor 
moeders en pasgeborenen in omstandigheden met weinig middelen. Iedereen heeft een rol te spelen.
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