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SUMMARY

From 2013 to 2015, Tienke Vermeiden worked through international 
development organization Voluntary Service Overseas (VSO) to contribute 
towards improving maternal and newborn care in southern Ethiopia. She 
assisted in setting up a maternity waiting home (MWH) on the grounds 
of Butajira Hospital. Once she familiarized herself with the intervention, she 
discovered that for MWHs to be successful, it is important to study the local 
context to determine which factors influence uptake.

This summary starts with a brief description of the intended function of an 
MWH, followed by a description of the setting, the research questions and 
how the researcher answered these questions by conducting five studies. 
Finally, it describes the main results and how these can be translated into 
practice. The studies were conducted between 2014 and 2018.

Maternity waiting home 
MWHs target women with a high-risk pregnancy and/or those who have to 
travel far to get to a health facility. These women are advised to stay at an 
MWH in the final weeks of pregnancy. Once labour starts or complications 
arise, they can easily go to the adjacent facility. This can either be a health 
centre, where basic maternal and newborn care should be available, or a 
hospital, which should also be able to provide a Caesarean section and/or 
blood transfusion. By reducing the distance to a skilled birth attendant, an 
MWH aims to reduce deaths among women and newborn babies as well as 
serious complications.

Setting
Between 1990 and 2015, the number of maternal deaths worldwide was 
reduced by 44%. Despite this remarkable progress, still over 300,000 women 
die every year of complications during pregnancy or childbirth (maternal 
mortality). In addition, over five million babies die stillborn or in the first 
month of life (neonatal mortality), and an estimated six to nine million 
women experience acute and/or long-term consequences of pregnancy 
complications (maternal morbidity). Almost all of these tragic events occur in 
low- and middle-income countries and can be avoided through professional 
care before, during and after childbirth. Ethiopia is one of the countries with 
high maternal and neonatal mortality and morbidity ratios/rates. In 2014, 
85% of women gave birth at home, without a skilled provider. The majority of 
the population (85%) lived in rural areas. Despite considerable efforts of the 
Ethiopian government to improve health infrastructure, there is still a shortage 
of health facilities, midwives, doctors, equipment, medicines, (good) roads 
and transport.

At the start of the research in 2014, Butajira Hospital was constructing an 
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MWH, which opened its doors in May 2015. During the research period, 
twenty more MWHs were established in the catchment area of this hospital. 
The reason was that the Ethiopian government included MWHs in its national 
health strategy in 2014/2015. More than 1,900 of such structures were built 
across the country over a short period of time, mainly at health centres.

Research questions
Maternity waiting homes are used in over 25 countries to bridge the distance 
gap. Studies show that some MWHs are full or even overcrowded, while 
others remain empty. The World Health Organization therefore recommends 
doing research into the local context to determine which factors influence 
uptake of the intervention. The studies bundled in this dissertation are the 
result of such an exercise. Tienke Vermeiden and her research team had 
three specific questions: 

1. What is the impact of MWH use on birth outcomes?

To answer this question, a retrospective cohort study was done using 
historical data of MWH users and non-MWH users between 2011 and 2014 
at two hospitals in the same zone: a hospital with an MWH (Attat) and one 
without an MWH (Butajira). The sociodemographic data of over 700 women 
and birth outcomes of nearly 18,000 women were divided into MWH users 
and non-MWH users and then compared. Details can be found in Chapter 2.

2. Which factors affect utilization of an MWH?

Three studies were done to answer this question.
 - In a cross-sectional study, described in Chapter 3, a questionnaire was 

conducted among more than 400 women who were pregnant or recently 
gave birth in the vicinity of Butajira Hospital (an area with approximately 
500,000 residents). By means of static analyses (logistic regression), 
women who indicated that they intended to use an MWH in the future 
were compared to women who did not intend to use an MWH in the 
future.

 - Chapter 4 describes barriers and facilitators to MWH use shared by 74 
community members and health workers in Butajira and the surrounding 
area. This qualitative study was done before and after the MWH was built 
at Butajira Hospital, in 2014 and 2016 respectively.

 - Chapter 5 describes facilitating factors for MWH use based on 45 years 
of experience with this intervention at Attat Hospital. Data were collected 
between 2014 and 2018 using quantitative and qualitative methods.

3. What is the capacity of health centres to treat pregnancy complications? 

This last question became relevant in 2014/2015 when many health centres 
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were setting up MWHs, as a result of national policy. Chapter 6 describes 
the assessment that was done in 2015 in all 20 health centres around 
Butajira Hospital to evaluate care provided to pregnant/labouring women and 
newborn babies.

Findings
In Chapter 8, the main study findings are summarized and put into a broader 
perspective.
 
The four main study findings are:
 - Among women who used an MWH there were no maternal deaths, fewer 

stillborn babies and fewer torn wombs, in contrast to women who did 
not use an MWH or who did not have access to an MWH (Chapter 2). 
To date, ten studies have been published on the impact of an MWH, 
of which seven found positive results among MWH users compared to 
non-MWH users. These results are encouraging, but a more controlled 
study design is needed to draw firm conclusions about the effectiveness 
of MWHs. Currently, a cluster randomised controlled trial is conducted 
in Ethiopia, which could provide a higher level of evidence (Chapter 8).

 - Awareness of the availability of MWHs was poor among community 
members (7%) (Chapter 3). Other studies have shown that awareness of 
the existence of MWHs, its benefits, and word-of-mouth promotion have 
a positive effect on MWH use.

 - More than half of the women indicated that they intended to use the 
intervention in the future (Chapter 3), but many demand- and supply-
side barriers to MWH use came to light that could hinder use (Chapters 
3-5). Other studies have revealed similar findings. Women with a lower 
socioeconomic profile more often indicated that they did not intend to use 
an MWH in the future compared to women with a higher socioeconomic 
profile. The first group envisioned many barriers, such as being away 
from the household and having children in the household cared for by 
the community during a woman’s absence (Chapter 3). Lack of respectful 
care was an important reason for community members to avoid health 
facilities (Chapter 4). Women who had suffered complications in previous 
childbirths were more likely use an MWH in the future than those who had 
not (Chapter 3). Social support from the husband, family and community 
was considered essential for MWH use (Chapter 4, 5).

 - Women who gave birth at one of the 20 health centres in Butajira and 
the surrounding area were not guaranteed good quality care (Chapter 
6), whereas this was considered to be the main facilitator according 
to MWH users (Chapter 5). In the 12 months prior to the study, over 
10,000 women had given birth at these health centres (1 to 2 births 
per day per health centre). In the three months prior to the assessment, 
none of the health centres had performed all seven essential life-saving 
interventions to treat complications. Health centres performed poorly 
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in vaginal deliveries with the aid of instruments (such as a vacuum 
pump) and administering parenteral anticonvulsants (to prevent or treat 
eclampsia). Various reasons for not performing a certain intervention 
were given: lack of patients with appropriate indications, lack of training 
and supply problems. Transport options to the hospital were limited, 
which likely caused delays in referral. These findings are similar to those 
from a national assessment that was conducted one year later at more 
than 3,400 health facilities in Ethiopia.

Recommendations
The most important recommendations in Chapter 8 are:

1. Women with a high-risk pregnancy should stay in an MWH close to 
a hospital two to four weeks before their due date, while MWHs at 
health centres are best suited for women who live far away but have no 
increased risk of pregnancy complications.

2. It is important that MWHs are included in a country’s health strategy with 
targeted funding for implementation of the intervention.

3. High-income countries such as the Netherlands can assist countries like 
Ethiopia by adhering to the international agreement to contribute 0.7% of 
their gross national income to international development cooperation (in 
2018 the Netherlands spent only 0.59% of its gross national income and 
the budget threatens to fall further to 0.55% in 2023).

4. An important part of MWH financing should go towards creating community 
involvement and providing health education.

5. Traditional midwives and local (women’s) groups may be able to play a 
role in connecting the community with the MWH and health facility.

6. Specific attention should go towards reaching vulnerable groups. Our and 
other studies showed that MWHs often do not reach women with a low 
socio-economic status.

7. All the above actions must go hand in hand with improving the quality 
of maternity care.

Maternal and newborn mortality and morbidity will only decrease if health 
care systems are capable of absorbing an influx of women for childbirth. If 
women are encouraged to use MWHs and then receive substandard care, 
it could backfire on Ethiopia’s and other low- and middle income countries’ 
attempts to reduce maternal and neonatal morbidity and mortality.

Reducing maternal and neonatal mortality is possible through combined 
action, as was proven in recent decades. Elimination of these unnecessary 
tragedies is also possible if we continue to fight for the universal right of 
women to have a healthy pregnancy and childbirth.
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SAMENVATTING

Van 2013 tot 2015 werkte Tienke Vermeiden via ontwikkelingsorganisatie 
Voluntary Service Overseas (VSO) in Butajira ziekenhuis om een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van moeder- en kindzorg in zuidelijk Ethiopië. 
Zij hielp bij het opzetten van een wachthuis voor zwangere vrouwen, een 
maternity waiting home (MWH), op het terrein van Butajira ziekenhuis. Eenmaal 
bezig met dit proces, bleek dat het belangrijk is een aantal randvoorwaarden 
te onderzoeken, die ingevuld moeten zijn om een MWH succesvol te laten 
zijn. 
 
In deze samenvatting wordt kort weergegeven wat de beoogde functie is 
van een MWH, hoe de lokale situatie er uitzag en welke onderzoeksvragen 
in een vijftal studies werden beantwoord. Vervolgens wordt kort ingegaan op 
de belangrijkste onderzoeksresultaten en tot slot wordt aangegeven hoe deze 
vertaald kunnen worden naar de praktijk. Het onderzoek werd verricht in de 
periode tussen 2014 en 2018.

Maternity waiting home 
Een MWH is bedoeld voor vrouwen met een hoog-risico zwangerschap 
en/of die ver moeten reizen om bij een gezondheidsinstelling te komen. Zij 
worden aangemoedigd om vanaf twee tot vier weken vóór de uitgerekende 
bevallingsdatum in een MWH te verblijven. Zodra de bevalling begint of er 
complicaties optreden, gaan ze naar de naastliggende gezondheidsinstelling. 
Dat kan een health centre zijn, waar basis geboortezorg geboden dient te 
worden, of een ziekenhuis, waar basiszorg plus zo nodig een keizerssnede 
en/of bloedtransfusie geboden moet kunnen worden. 

Het belangrijkste doel van een MWH is het terugdringen van zowel moeder- 
en babysterfte als ernstige complicaties, door de afstand tot professionele 
geboortezorg te verkleinen.

Situatie Ethiopië - Butajira
Tussen 1990 en 2015 is de moedersterfte wereldwijd met 44% gedaald. 
Ondanks deze indrukwekkende afname overlijden er jaarlijks nog steeds rond 
de 300.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling 
(maternale mortaliteit). Ook sterven er jaarlijks meer dan vijf miljoen baby’s 
voorafgaand aan, tijdens of kort na de bevalling (neonatale mortaliteit). En 
ervaren naar schatting zes tot negen miljoen vrouwen korte of lange termijn 
gevolgen van zwangerschapscomplicaties (maternale morbiditeit). Bijna al 
deze tragische gevallen vinden plaats in lage- en middeninkomenslanden 
en hadden voorkomen kunnen worden wanneer vrouwen toegang hadden 
gehad tot goede zorg voorafgaand aan, tijdens en na de bevalling. Ethiopië 
is een van de landen met een hoge moeder- en babysterfte. In 2014 beviel 
85% van de vrouwen thuis, zonder professionele begeleiding. Het merendeel 
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van de bevolking (85%) woonde in rurale gebieden. De Ethiopische overheid 
zet zich in om de gezondheidszorg te verbeteren, maar vooralsnog is er 
een tekort aan onder andere gezondheidsinstellingen, verloskundigen, artsen, 
materiaal en medicijnen, (goede) wegen en transport. 

Bij de start van het onderzoek in 2014 had Butajira één MWH in aanbouw, 
op het ziekenhuisterrein. In mei 2015 is dat geopend. Gedurende de 
onderzoeksperiode zijn er in de directe omgeving nog 20 bijgekomen. De 
reden hiervoor is dat de overheid in 2014/2015 landelijk beleid invoerde 
voor het bouwen van MWHs. In geheel Ethiopië zijn er toen in korte tijd meer 
dan 1.900 wachthuizen bijgebouwd, voornamelijk bij health centres.

Onderzoeksvragen
Wachthuizen voor zwangere vrouwen worden in meer dan 25 landen ingezet 
om een brug te slaan tussen de woonplaats van zwangere vrouwen en 
professionele geboortezorg. Studies laten zien dat sommige MWHs (over)
vol zitten, terwijl andere leeg staan. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt 
daarom aan om onderzoek te doen naar de lokale context waarin de 
interventie wordt geïntroduceerd. De in dit proefschrift gebundelde studies 
zijn gedaan om inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op de 
introductie van een MWH in een ruraal gebied in Ethiopië. Daarnaast is ook 
gekeken naar factoren die in het algemeen gelden voor het slagen van 
MHWs. Specifiek wilde Tienke Vermeiden met haar onderzoeksteam drie 
vragen beantwoorden: 

1. Wat is het effect van MWH-gebruik op geboorte uitkomsten? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een retrospectieve cohortstudie 
gedaan waarin een ziekenhuis mét MWH (Attat) werd vergeleken met een 
ziekenhuis zónder MWH (Butajira). De sociaal-demografische gegevens van 
ruim 700 vrouwen en geboorte uitkomsten van bijna 18.000 vrouwen zijn 
verdeeld in wel/niet MWH-gebruik en vervolgens vergeleken. In hoofdstuk 2 
wordt het hele onderzoek beschreven.

2. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van een MWH?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een drietal studies gedaan.
 - In een cross-sectioneel onderzoek, beschreven in hoofdstuk 3, is een 

vragenlijst afgenomen bij meer dan 400 vrouwen, die zwanger waren 
of recent bevallen in de omgeving van Butajira ziekenhuis (een gebied 
met ongeveer 500.000 inwoners). Middels statische analyses (logistische 
regressie) zijn vrouwen die aangaven in de toekomst gebruik te willen 
maken van een MWH, vergeleken met vrouwen die aangaven dit niet te 
willen. 

 - Hoofdstuk 4 beschrijft belemmerende en bevorderende factoren voor 
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MWH-gebruik, die naar voren zijn gebracht door 74 bewoners en 
gezondheidsmedewerkers in Butajira en omgeving. Deze kwalitatieve 
studie is gedaan vóór en nadat het MWH bij Butajira ziekenhuis was 
gebouwd, respectievelijk in 2014 en in 2016. 

 - Hoofdstuk 5 beschrijft de bevorderende factoren voor MWH-gebruik 
op basis van 45 jaar ervaring met deze interventie bij Attat ziekenhuis. 
Gegevens zijn verzameld tussen 2014 en 2018 middels kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden.

3. Kunnen zwangerschapscomplicaties behandeld worden in health centres? 
 
Deze laatste onderzoeksvraag werd relevant toen in 2014/2015 duidelijk 
werd dat veel health centres, als gevolg van landelijk beleid, bezig waren om 
wachthuizen voor zwangere vrouwen op te zetten. Om de onderzoeksvraag 
te kunnen beantwoorden is in 2015 in de 20 health centres rondom 
Butajira ziekenhuis de geboden zorg aan zwangere/bevallende vrouwen en 
pasgeboren baby’s geëvalueerd. De evaluatie wordt beschreven in hoofdstuk 
6.

Bevindingen
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat en 
vergeleken met uitkomsten van andere studies. 

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:
 - Onder vrouwen die gebruik hadden gemaakt van een MWH waren 

geen sterfgevallen, minder doodgeboren baby’s en minder gescheurde 
baarmoeders. Dit in tegenstelling tot vrouwen die geen gebruik hadden 
gemaakt van een MWH of geen MWH tot hun beschikking hadden. In 
totaal zijn er nu tien studies gedaan naar het effect van een MWH. Zeven 
vonden betere geboorte uitkomsten onder MWH-gebruikers dan onder 
niet-gebruikers. Deze bevindingen zijn bemoedigend. Echter, omdat 
het studieontwerp van al deze studies verschillende tekortkomingen 
heeft, is het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen dat een MWH 
werkt (hoofdstuk 2). Momenteel is een cluster gerandomiseerde studie 
over MWHs gaande in Ethiopië, wat een hoger niveau van bewijs kan 
opleveren. 

 - Bekendheid over MWHs was zeer beperkt (7%) onder respondenten 
in het studiegebied (hoofdstuk 3). Uit andere studies is gebleken dat 
bekendheid over MWHs en mond-tot-mond reclame een positief effect 
hebben op MWH-gebruik.

 - Hoewel meer dan de helft van de vrouwen in het studiegebied aangaf dat 
ze de interventie wilde gebruiken in de toekomst (hoofdstuk 3), kwamen 
veel obstakels aan het licht die MWH-gebruik konden belemmeren 
(hoofdstuk 3, 4, 5). Deze belemmeringen komen ook naar voren in 
andere studies. Vrouwen uit een lage sociaaleconomische klasse gaven 
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vaker aan geen gebruik te willen maken van een MWH dan vrouwen uit 
een hoge sociaaleconomische klasse. De eerste groep vrouwen voorzag 
veel belemmeringen, zoals het lang van huis zijn en in die periode 
iemand vinden voor het huishouden en de zorg voor achtergebleven 
kinderen (hoofdstuk 3). Gebrek aan respectvolle zorg was voor velen 
een belangrijke reden om gezondheidsinstellingen te mijden (hoofdstuk 
4). Vrouwen die tijdens eerdere bevallingen complicaties hadden ervaren, 
waren vaker geneigd tot toekomstig MWH-gebruik dan vrouwen zonder 
deze ervaring (hoofdstuk 3). Steun van de man, familie en gemeenschap 
was essentieel voor MWH-gebruik (hoofdstuk 4, 5).

 - Goede zorg was niet gegarandeerd in health centres, terwijl MWH-
gebruikers aangaven dat dit een belangrijke reden was om een MWH 
te gebruiken (hoofdstuk 5, 6). In een jaar tijd werden meer dan 10.000 
bevallingen begeleid in Butajira en omgeving (1 à 2 vrouwen per dag per 
health centre), maar geen enkel health centre had in de drie maanden 
voorafgaand aan de studie alle zeven levensreddende handelingen 
uitgevoerd. Health centres scoorden slecht op het uitvoeren van een 
instrumentele vaginale bevalling (met behulp van een vacuümpomp) 
en toedienen van anti-convulsiva (ter voorkoming of behandeling van 
aanvallen die kunnen ontstaan door ernstige zwangerschapsvergiftiging 
[eclampsie]). Volgens de medewerkers kwam dit omdat er geen 
patiënten waren geweest die hiervoor de juiste indicatie hadden en/of 
door gebrek aan training en middelen. Vervoersmogelijkheden naar het 
ziekenhuis waren beperkt, wat grote kans op vertragingen opleverde. 
Onze bevindingen zijn vergelijkbaar met die van een nationale studie die 
een jaar later werd gedaan bij meer dan 3.400 gezondheidsinstellingen 
in Ethiopië.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen die gedaan worden in hoofdstuk 8 zijn:
1. Vrouwen met een hoog-risico zwangerschap kunnen het beste vanaf 

twee tot vier weken voor hun uitgerekende datum in een MWH dichtbij 
een ziekenhuis verblijven. MWHs bij health centres zijn het meest geschikt 
voor vrouwen die veraf wonen, maar geen verhoogd risico hebben op 
zwangerschapscomplicaties.

2. Het is belangrijk dat MWHs worden opgenomen in de gezondheidsstrategie 
van een land. Specifieke financiering is nodig voor de implementatie.

3. Rijke landen zoals Nederland kunnen hierbij helpen door zich te houden 
aan de internationale afspraak om 0,7% van hun bruto nationaal inkomen 
bij te dragen aan internationale ontwikkelingssamenwerking (in 2018 
besteedde Nederland maar 0,59% van het bruto nationaal inkomen en 
het budget dreigt verder te dalen naar 0,55% in 2023).

4. Een belangrijk deel van de financiering voor MWHs zou moeten gaan 
naar het creëren van maatschappelijke betrokkenheid en geven van 
gezondheidseducatie.
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5. Traditionele vroedvrouwen en lokale (vrouwen)groepen kunnen mogelijk 
een rol spelen in het verbinden van de gemeenschap met het MWH en 
de gezondheidsinstelling.

6. Specifieke aandacht zou moeten gaan naar het bereiken van kwetsbare 
groepen. Onze en andere studies laten namelijk zien dat MWHs minder 
vaak vrouwen bereikten met een laag sociaaleconomische status. 

7. Dit alles dient hand in hand te gaan met het verbeteren van de kwaliteit 
van geboortezorg. 

Moeder- en babysterfte zal alleen dalen als een gezondheidssysteem 
de toestroom van zwangere vrouwen naar MWHs aankan. Als vrouwen 
aangemoedigd worden om gebruik te maken van MWHs en vervolgens 
ondermaatse geboortezorg ontvangen, kan dit een averechts effect hebben 
op pogingen van Ethiopië en andere lage- en middeninkomenslanden om 
maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit te verminderen.

Verminderen van moeder- en babysterfte is mogelijk, zoals de afgelopen 
decennia is gebleken. Het verder terugdringen van deze onnodige tragedies 
is ook mogelijk, als we blijven strijden voor het universele recht van vrouwen 
op zo goed mogelijke zorg rondom zwangerschap en bevalling.
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