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            De 
Verloskundige

Eind 2022 was ik aanwezig bij de 

feestelijke boeklancering Over Tijd, 

kantelpunten in de naoorlogse 

geboorte zorg. Een boek dat geschreven 

is vanuit de vraag waarom de vooruit-

zichten op een goede afloop voor 

zwangere vrouwen en (on)geboren 

kinderen zo spectaculair verbeterd is sinds 

de Tweede Wereldoorlog, zo vertelden 

de schrijvers tijdens de lancering.

Het boek valt op door de modern 

vormgegeven gele kaft waarbij de 

afbeelding goed gekozen is, net als de 

titel van het boek. Over Tijd, een titel die 

zowel het onderwerp zwangerschappen 

aangeeft als het historisch perspectief 

waar het boek over gaat. Het uitnodigende 

voorwoord van Elselijn Kingma prikkelt 

de lezer doordat je direct gewezen wordt 

op het verschil tussen de algemene 

geneeskunde en de geboortezorg. ‘Vaak 

gaat ingrijpen niet zozeer ten behoeve 

van de cliënt maar ten behoeve van een 

ander, haar kind’. Medisch gezien vrijwel 

ongekend en daarmee uitdagend.  

Het boek leest opvallend makkelijk 

ondanks de vele onderbouwingen met 

verwijzingen. De hoofdstukken zijn 

helder opgebouwd volgens een vaste 

structuur. Interessant zijn de korte 

interviews met sleutelfiguren zoals een 

arts public health, een biomedisch ethicus, 

een neonatoloog, verloskundigen en 

gynaecologen, waarbij de laatste groep 

wel wat vaak aan het woord komt.  

In elk hoofdstuk wordt het cliënten-

perspectief belicht. Aan de orde komt 

bijvoorbeeld de (zeer gewenste) toename 

in participatie van cliënten en de aandacht 

voor de psychosociale en emotionele 

impact van een zwangerschap voor 

cliënten. Het is indrukwekkend om te lezen 

dat tot begin jaren negentig zorgverleners 

ervan overtuigd waren dat het beter is 

voor ouders het overleden kind niet te 

zien of aan te raken. 

Mijn kennis over vele onderwerpen in de 

geboortezorg is na het lezen van het 

boek opgefrist en aangescherpt doordat 

het historische perspectief ontwikkelingen 

inzichtelijk maakt. Denk aan onderwerpen 

als bloed, bloeddruk, DES, prenatale 

screening, partus prematurus, de 

wetenschap en nog veel meer. Opvallend 

was dat de implementatie van alle 

beschreven innovaties pijnlijk lang op 

zich heeft laten wachten. Ik vrees dat dat 

vandaag de dag nog niet heel anders gaat. 

Ik vond het een leerzaam boek en ook zeer 

geschikt voor alle zorgverleners in oplei ding 

in alle lijnen. Kortom: een aanrader!
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