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1.1 Aanleiding
Actuele ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg en ontwikkeling van regionale protocollen over
uiteenlopende onderwerpen in de verloskundige zorg, kunnen de aanleiding zijn om factsheets op te stellen.
Doel van de factsheets is om verloskundigen een overzicht te geven van de belangrijkste feitelijke gegevens uit
beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke
literatuur over een onderwerp wat ter sprake kan komen binnen een verloskundig samenwerkingsverband
(VSV). De verkregen gegevens zijn verwerkt en besproken met de werkgroep. De KNOV heeft de informatie in
deze factsheet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De factsheet kan door verloskundigen
gebruikt worden als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over de episiotomie.

1.2 Inleiding
Een episiotomie is de meest gebruikte operatieve handelingen bij vrouwen tijdens de baring1,2 . Tussen 1920 en
1980 werd een episiotomie steeds vaker preventief gebruikt, vanwege het idee dat een episiotomie het risico
op een 3 e of 4 e graads ruptuur zou verkleinen, schade aan de bekkenbodem zou voorkomen en minder
belastend zou zijn voor het kind 3 . Vanaf 1980 kwam er echter steeds meer wetenschappelijke literatuur over
de nadelige gevolgen van een episiotomie, waardoor het routinematig gebruik ter discussie kwam te staan 2-5 .
Hierdoor daalde in Nederland het gebruik van episiotomie 6,7 .

1.3 Type episiotomie
In de literatuur worden zeven verschillende types episiotomie beschreven, waarvan de mediolaterale en
mediane episiotomie de bekendste zijn 8 .
De mediane episiotomie is geassocieerd met een verhoogd risico op 3 e en 4 e graads rupturen 9-11 . Een mediane
episiotomie wordt daarom als standaard procedure afgeraden. Dat een mediane episiotomie tot minder
klachten bij de vrouw zou leiden en beter zou genezen, komt slechts uit een enkele wetenschappel ijke studie
naar voren, maar zou wel meegenomen kunnen worden in de afweging voor het type episiotomie 4,12 .
Uit landelijke databases blijkt dat 3 e en 4 e graads rupturen over het algemeen minder vaak voorkomen in
landen met een hoge episiotomie incidentie, dan in landen met een lage episiotomie incidentie13,14. Echter,
onderzoek is niet eenduidig over de associatie tussen een mediolaterale episiotomie en het risico op 3 e en 4 e
graads rupturen. In sommige studies is het risico op een 3 e of 4 e graads ruptuur bij een mediolaterale
episiotomie verlaagd en in andere studies juist verhoogd 2,15-18 . Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat het
aantal 3 e of 4 e graads ruptuur bij een zeer hoge episiotomie incidentie niet lager is dan bij een iets lagere
incidentie. Uit een observationale studie uit Nederland met een episiotomie incidentie van 35%, blijkt dat
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vrouwen met een episiotomie een lager risico hebben op een 3 e of 4 e graads ruptuur. Routinematig gebruik
leidt echter juist tot meer 3 e of 4 e graads ruptuur, blijkt uit een Cochrane review2 .
Daarnaast is de hoek waarin een episiotomie wordt gezet van belang. Hoe kleiner de hoek vanaf de anale
sfincter tot aan de mediolaterale episiotomie, hoe groter het risico dat de anale sfincter beschadigd raakt (een
3 e of 4 e graads ruptuur)19 . Een hoek van 60° op het moment van het staan van het hoofd resulteert in een hoek
van 45° na de geboorte van het kind, en wordt aanbevolen in de literatuur 20 , maar er is grote variatie onder
zorgverleners 21 , wat ook de tegenstrijdige uitkomsten in wetenschappelijk onderzoek zou kunnen verklaren.

1.4 Prevalentie/incidentie
Uit de meest recente cijfers van Perined (2015) wordt duidelijk dat in Nederland bij 24% van de vaginale
baringen een episiotomie wordt gezet22 .
Tabel 1. Episiotomie incidentie volgens Perined 2015, in percentages
Nulliparae

Multiparae

Totaal

Eers te lijn

19,2

5,7

9,8

Tweede lijn

48,5

14,3

30,7

Tota al

41,8

11,0

24,1

De variatie tussen ziekenhuizen 6,23 en tussen provincies 24 is echter groot. Wereldwijd is de variatie nog veel
groter. Ondanks dat de incidentie in de meeste landen daalt, wordt een episiotomie in sommige landen
routinematig gebruikt13,25-27.
Uit studies blijkt dat de incidentie van episiotomie onder gezonde vrouwen in sommige landen aanzienlijk lager
is dan in Nederland:
•
•
•
•

In een Canadese studie werd een episiotomie incidentie gerapporteerd van 10% (thuis) en 12%
(ziekenhuis) bij nulliparae en 1,3% en 2,6% respectievelijk bij multiparae 28.
In New Mexico (USA) werd een incidentie van 0,8% onder gezonde vrouwen beschreven 29 .
In Zweden werd een incidentie gerapporteerd tussen 1,7% en 3,0% voor nulliparae 30, bij zowel
gezonde zwangeren als bij vrouwen met een medische indicatie.
In een studie over thuisbevallingen in Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland wa s de incidentie

4,4% voor nulliparae en 0,3% voor multiparae31 .
Het is echter onduidelijk welke incidentie de beste incidentie is. Een hoge incidentie kan leiden tot onnodige
schade bij de vrouw, maar een lage incidentie zou ook té laag kunnen zijn en daarmee schade bij moeder of
kind kunnen veroorzaken.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een maximale episiotomie incidentie van 10% bij normale
baringen32 , maar dit advies is gebaseerd op slechts één onderzoek, waarbij de incidentie voor nulliparae 18%
en voor multiparae 5% was. De onderzoekspopulatie bestond ui t vrouwen die na 37 weken bevielen van een
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levende eenling in hoofdligging en waarbij een spontane vaginale bevalling werd verwacht aan het einde van
de uitdrijvingsfase. Een restrictief beleid voor episiotomie werd gehanteerd 33 .

1.5 Risicofactoren
De volgende factoren zijn van invloed op de episiotomie incidentie:
•
•

In de tweede lijn wordt vaker een episiotomie gezet dan in de eerste lijn, wat wordt verklaard door het
gebruik van kunstverlossingen en het hogere risicoprofiel van vrouwen die in de tweede lijn bevallen.
Kunstverlossing en een langdurige baring zijn geassocieerd met een verhoogd risico op

•

episiotomie7,16,34.
Inleiding en bijstimulatie van de baring en epidurale anesthesie zijn mogelijk geassocieerd met een

•

episiotomie16 .
Binnen de eerste lijn wordt bij ziekenhuisbevallingen vaker een epis iotomie gezet dan bij

•

•

thuisbevallingen 7 .
Verloskundigen die hands -on technieken gebruiken zetten vaker een episiotomie29,35 . Met hands-on
wordt bedoeld dat tijdens de uitdrijvingsfase het perineum wordt aanger aakt door de zorgverlener,
meestal om het persen te stimuleren (bijvoorbeeld bekkenbodemmassage of -steun), om richting te
geven aan de geboorte van het hoofd (bijvoorbeeld Ritgen’s manoeuvre of andere technieken om
flexie te bevorderen) of om het hoofd la ngzamer geboren te laten worden 35,36 . Warme kompressen
worden niet als hands-on techniek gedefinieerd.
De zorgverlener zelf is een factor die geassocieerd is met het gebruik van een episiotomie37 , omdat
sommige zorgverleners sneller geneigd zijn tot het zetten van een episiotomie dan andere.

1.6 Risico’s voor moeder
Het zetten van een episiotomie leidt hoe dan ook tot perineumschade, ook bij vrouwen die anders een gaaf
perineum of een kleine perineumruptuur zouden hebben gehad 38,39 .
Vrouwen die een episiotomie hebben gehad, hebben ten opzichte van vrouwen met een ruptuur:
•
•

vaker pijnklachten tot drie weken post partum (en mogelijk langer) 7 ;
vaker ruim bloedverlies direct post partum7,40,41 ;

•
•

vaker post partum urineretentie42 ;
een lagere spierspanning in de bekkenbodem43-46 ;

• vaker klachten van dyspareunie7,44,45,47,48.
Uit de literatuur blijkt dat een vaginale geboorte de grootste risicofactor is voor het optreden van
bekkenbodemschade, urine-incontinentie en prolaps 49. Het is onduidelijk of een episiotomie het optreden van
urine-incontinentie en prolaps voorkomt of juist veroorzaakt, omdat veel andere factoren een rol spel en bij het
optreden van deze morbiditeit. Voorbeelden van deze mogelijke factoren zijn maternale leeftijd, body mass
index, familie anamnese, pariteit, de uitdrijvingsduur, het kindsgewicht en instrumentele baring 50,51. Bovendien
is het niet te voorspellen welke vrouwen last zullen krijgen van bekkenbodemschade, urine-incontinentie en
prolaps en bij welke vrouwen een epi siotomie mogelijk een beschermend effect zou hebben.
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Wel is bekend, zoals hierboven beschreven, dat een episiotomie een verhoogd risico geeft op
bekkenbodemproblematiek. Door zorgverleners wordt soms genoemd dat het lang staan van het hoofd een
verhoogd risico geeft op bekkenbodemproblematiek op latere leeftijd 52 , maar hier is geen onderzoek naar
gedaan. Bij de indicatiestelling voor het zetten van een episiotomie moet een afweging gemaakt worden tussen
het veroorzaken van bekkenbodemschade door de episiotomie en de schade die zou kunnen optreden bij het
niet zetten van een episiotomie.
Van groot belang voor het risico op klachten en complicaties na een episiotomie, is de techniek van hechten.
Uit een Cochrane review blijkt dat een doorlopende hechttechniek is geassocieerd met minder pijn post
partum. Volledig doorlopend hechten van vaginawand, spierlaag en huid met één naald en draad, wordt
aanbevolen53 .

1.7 Indicaties
Er zijn veel verschillende indicaties die in de literatuur genoemd worden voor het zetten van een episiotomie,
maar veel indicaties zijn gebaseerd op weinig of geen wetenschappelijk bewijs 4,54 . Er zijn geen specifieke
situaties waarin een episiotomie altijd noodzakelijk is.
Indicaties die beschreven zijn 7,19 :
•
•
•

foetale nood;
niet-vorderende of langdurige uitdrijving;
voorkomen van een (3 e of 4 e graads) ruptuur of;

•
•

episiotomie in de anamnese;
strak perineum;

•
•

kunstverlossing;
verwacht macrosoom kind;

•
•
•

afwijkende hoofdligging;
extra ruimte maken voor handgrepen bij bijvoorbeeld een schouderdystocie of stuitligging;
bloedverlies tijdens de uitdrijving;

•
•

nullipariteit;
eigen verzoek van de barende.

De meest genoemde reden voor het zetten van een episiotomie in een Nederlandse studie met 160 vrouwen
die een episiotomie hadden ondergaan (zie tabel 2), was bij nulliparae niet-vorderende uitdrijving, gevolgd
door foetale nood. Bij multiparae was de meest genoemde reden episiotomie in de anamnese of het
voorkomen van een 3 e of 4 e graads ruptuur, gevolgd door foetale nood 7 .
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Tabel 2. Redenen voor het zetten van een episiotomie, in percentages 7
Nulliparae

Multiparae

Totaal

(n=103)

(n=57)

(n=160)

Foetale nood

23.3

19.3

21,9

Ni et-vorderende uitdrijving

38.8

10.5

28,8

Epi siotomie i .a. of voorkomen va n 3 e of 4 e graads

6.8

21.1

11,9

Stra k perineum

8.7

14.0

10,6

Andere redenen

8.7

21.1

13,1

Geen reden gegeven

13.6

14.0

13,8

ruptuur

Foetale nood
In een Cochrane systematische review wordt een samenvatting gegeven van alle studies die een restrictief
episiotomiebeleid vergelijken met routinematig gebruik van episiotomie 2 . Foetale nood was de enige indicatie
die in alle studies bij restrictief beleid werd genoemd als indicatie waarvoor een episiotomie gezet mocht
worden2 . Hieruit blijkt dat foetale nood in veel studies als enige echt harde indicatie wordt gezien 4 . Hierbij
helpt een episiotomie alleen als de uitdrijving onvoldoende vordert bij het oprekken van het perineum, gezien
het feit dat een episiotomie alleen meer ruimte geeft aan het weke baringskanaal.

Niet-vorderende uitdrijving
In de studie van tabel 1 had 57% van de nulliparae met een episiotomie in verband met een niet-vorderende
uitdrijving een uitdrijving korter dan 1,5 uur 7 . Ondanks dat er in Nederland afspraken zijn over de definities van
een langdurige uitdrijving55, is er geen consensus over de klinische relevantie van een langdurige uitdrijving56,57.
Wanneer de uitdrijving echt te lang duurt en in hoeverre een episiotomie daarbij zin vol is, is onduidelijk. Ook is
er onvoldoende bekend over de grootte van de tijdswinst bij een episiotomie. Bij een afwijkende hoofdligging
en een langdurige uitdrijving zou de grotere omvang van het hoofd wel langdurige druk op de bekkenbodem
kunnen veroorzaken, wat zou kunnen resulteren in bekkenbodemschade43 . Hier is echter nog weinig onderzoek
naar gedaan.

Voorkomen van 3e of 4e graads ruptuur
Het zetten van een episiotomie om een 3 e of 4 e graads ruptuur te voorkomen, staat in de wetenschappelijke
literatuur ter discussie. Het is moeilijk te voorspellen bij welke vrouwen een mediolaterale episiotomi e zou
kunnen beschermen tegen het optreden van een 3 e of 4 e graads ruptuur. Daarnaast kan een 3 e of 4 e graads
ruptuur ook optreden wanneer een episiotomie is gezet en daarom geeft een episiotomie geen garantie dat
een 3 e of 4 e graads ruptuur niet zal optreden58 .
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Bij nulliparae of multiparae zonder voorgeschiedenis van 3 e of 4 e graads ruptuur is de incidentie van een 3 e of
4 e graads ruptuur laag, waardoor het nog moeilijker te voorspellen is bij wie een 3 e of 4 e graads ruptuur zal
optreden. De incidentie van een 3 e of 4 e graads ruptuur is bij nulliparae 2,7% en bij multiparae 1,3% 22 . Het
beschreven herhalingsrisico in de literatuur van een 3 e of 4 e graads ruptuur bij een vaginale baring is 3,2 tot
7,2%59-61 .

Strak perineum
Een strak perineum wordt in de literatuur door zorgverleners genoemd als indicatie voor episiotomie 7,62, maar
niet in alle studies 63 . Bij een strak perineum staat het hoofd lang op de bekkenbodem en wordt het doorsnijden
van het hoofd belemmerd door het perineum. Angst voor uitgebreide rupturen zou hierbij een rol kunnen
spelen. Een episiotomie kan de geboorte versnellen, maar zoals al eerder beschreven, is het onduidelijk of het
een uitgebreide ruptuur zou kunnen voorkomen. Het is opvallend dat in een studie in Scandinavische landen
deze indicatie door zorgverleners niet wordt genoemd 63 .

Kunstverlossing
In Nederland wordt een episiotomie gezet bij 87% van de baringen met een kunstverlossing 6 , waarschijnlijk
vanwege studies die een verhoogd risico op een 3 e of 4 e graads ruptuur bij kunstverlossingen en een
beschermend effect van een mediolaterale episiotomie rapporteren64 . Twee systematische reviews laten zien
dat er bewijs is voor het beschermend effect van een mediolaterale episiotomie voor het optreden van een 3 e
of 4 e graads ruptuur bij een kunstverlossing 41,65. Bij een vacuümextractie zouden ongeveer 12 vrouwen een
episiotomie moeten krijgen om één 3 e of 4 e graads ruptuur te voorkomen 64 .
Veel internationale beroepsorganisaties adviseren tegenwoordig niet meer routinematig gebruik te maken van
een episiotomie bij een kunstverlossing66-71. Een mediane episiotomie geeft een sterk verhoogd risico op een 3 e
of 4 e graads ruptuur bij een kunstverlossing en wordt daarom afgeraden 72 .

Schouderdystocie
Er is onvoldoende bewijs om te stellen dat een episiotomie gezet zou moeten worden om extra ruimte te
maken voor handgrepen bij een schouderdystocie. Duidelijk is wel dat een episiotomie een schouderdystocie
niet kan voorkomen of oplossen. Bij een episiotomie is er een risico op verder doorscheuren, zeker wanneer
inwendige handgrepen nodig zijn. Zolang er onvoldoende bewijs is dat een episiotomie de uitkomsten
verbetert, wordt een episiotomie bij deze indicatie afgeraden 73 .

1.8 Beleid voor het voorkomen van episiotomie en 3 e of 4e
graads ruptuur
Hieronder worden methodes beschreven die wetenschappelijk onder bouwd het risico op een ruptuur of
episiotomie verminderen:
•
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Het gebruik van warme kompressen en perineummassage tijdens de uitdrijving zijn methodes die in
een Cochrane systematische review bewezen effectief zijn bevonden voor het verminderen van de

•

•
•

kans op een 3 e of 4 e graads ruptuur 35 . Het gebruik van warme kompressen (of bijvoorbeeld een war me
washand) wordt over het algemeen door vrouwen als prettig ervaren, maar perineummassage,
waarbij het perineum inwendig wordt gemasseerd en eventueel opgerekt 35 , zouden vrouwen als
onprettig kunnen ervaren 74 .
De incidentie van een perineumruptuur zou lager kunnen zijn als vrouwen spontaan op eigen gevoel
persen en niet met de Valsalva techniek. Maar niet alle literatuur bevestigt di t75 . Bij persen volgens de
Valsalva techniek wordt aan het begin van de wee diep ingeademd en de adem vastgehouden om met
kracht zo lang als mogelijk tijdens de wee te persen 76 . Ook zou de kans op een perineumruptuur lager
kunnen zijn wanneer het hoofd tussen twee weeën geboren wordt76 . Een andere studie onderzocht
een methode die uit de volgende drie onderdelen bestaat en vond een lagere kans op een 2 e graads
ruptuur:
o spontaan persen;
o baringshouding waarbij het sacrum vrij is;
o geboorte van het hoofd aan het einde van de wee of tussen twee weeën en geboorte van de
schouders bij de volgende wee30 .
De kans op een episiotomie is lager wanneer de barende vrouw een andere baringshouding aanneemt
dan liggend op de rug16,31,77 .
In Scandinavische landen is veel gepubliceerd over een methode die de incidentie van 3 e en 4 e graads
rupturen zou laten dalen. Bij deze methode worden hands -on technieken gebruikt en is de rol en
invloed van de zorgverlener groot op het moment van geboren worden. Uit onderzoek blijkt dat het
mogelijk wel het beoogde effect op het aantal 3 e en 4 e graads rupturen heeft, maar dat de incidentie
van episiotomie in verschillende studies stijgt na invoeren van deze methode en dat de methode leidt
tot minder vrijheid in baringshoudingen 74,78-80 . De methode bestaat uit de volgende onderdelen 78,80,81 :
o goede communicatie tussen zorgverlener en barende;
o de ‘Finse manoeuvre/interventie’ (er is geen officiële term voor deze manoeuvre):
▪ met de ene hand druk uitoefenen op het foetale hoofd om de geboorte te vertragen;
▪ met de andere hand het perineum ondersteunen (hier worden verschillende manieren
voor beschreven);
▪ barende vragen om niet te persen;
▪ zorgverlener helpt bij het langzaam geboren worden van het hoofd.
o visualisatie van het perineum in de laatste fase van de baring door middel van een liggende of
half-liggende baringshouding;
o mediolaterale episiotomie op indicatie en vermijden van mediane episiotomie.

Uit de bovenstaande literatuur wordt duidelijk dat het risico op een 3 e of 4 e graads ruptuur en een episiotomie
verlaagd kan worden als de vrouw haar eigen gevoel volgt tijdens de uitdrijving, daarbij ondersteund wordt
door de zorgverlener en als het hoofd zo langzaam mogelijk geboren wordt. In deze context laat een studie zien
dat wanneer de zorgverlener bij de uitdrijving het natuurlijke proces zijn gang laat gaan, bij meer dan 70% van
de baringen de achterste schouder als eerste geboren wordt. De schouders worden pas bij een volgende wee
onder zuchten geboren, zonder dat de zorgverl ener het hoofd sacraalwaarts beweegt82 . Er is vervolgonderzoek
nodig om te weten wat het effect van deze manier van baren is op de episiotomie incidentie en het aantal 3 e en
4 e graads rupturen.
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1.9 Cliëntenvoorlichting
Bij de voorlichting over een episiotomie kunnen de volgende onderwerpen worden besproken:
•

Het is moeilijk te voorspellen bij welke vrouwen een episiotomie een 3 e of 4 e graads ruptuur zou

•

kunnen voorkomen, maar routinematig een episiotomie zetten verhoogt wel de kans op het optreden
van een 3 e of 4 e graads ruptuur.
Warme kompressen en perineummassage tijdens de uitdrijving, persen op eigen gevoel, het hoofd

•

tussen twee weeën geboren laten worden, baringshoudingen anders dan liggend op de rug kunnen de
kans op een episiotomie en 3 e en 4 e graads ruptuur verlagen. Een Scandinavische methode kan de
kans op een 3 e en 4 e graads ruptuur verlagen en kan overwogen worden bij vrouwen die op de rug
willen bevallen.
Vrouwen die een episiotomie hebben gehad, hebben ten opzichte van vrouwen met een ruptuur vaker

•

pijnklachten tot drie weken post partum, vaker ruim bloedverlies en/of urineretentie post partum, een
lagere spierspanning in de bekkenbodem en vaker klachten van dyspareunie.
Daarom wordt een episiotomie alleen restrictief gebruikt, oftewel alleen als hier een dringende

•

indicatie voor is. De zorgverlener kan hierbij de indicaties waarvoor een episiotomie gebruikt wordt
bespreken indien de cliënt hier informatie over wil.
Tijdens de zwangerschap is het van belang informatie over episiotomie te bespreken en de wensen
van de cliënt na het geven van informatie te honoreren. Een episiotomie mag alleen gezet worden
indien de cliënt hiervoor informed consent heeft gegeven 83 .

1.10 Wat weten we niet
Een episiotomie geeft een verhoogd risico op bekkenbodemproblematiek, maar zou bij sommige vrouwen
mogelijk ook bekkenbodemproblematiek kunnen voorkomen. Echter, het is moeilijk te voorspellen bij welke
vrouwen een episiotomie een beschermend effect zal hebben. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor
indicaties waarbij altijd een episiotomie gezet zou moeten worden. Over veel van de beschreven indicaties is
discussie over de noodzaak.

1.11 Conclusie
De variatie in incidentie van episiotomie is wereldwijd, maar ook in Nederland zeer groot. De incidentie van
episiotomiegebruik in Nederland is hoger dan in sommige andere landen, ook onder gezonde vrouwen.
Ondanks dat er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over episiotomie en duidelijker wordt wat
de nadelen zijn, is er weinig consensus over het gebruik ervan. De grote var iatie is hier een teken van.
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor indicaties waarbij altijd een episiotomie gezet zou moeten worden.
Over veel van de beschreven indicaties is discussie over de noodzaak.
Bij welke vrouwen een mediolaterale episiotomie een 3 e of 4 e graads ruptuur zou kunnen voorkomen, is
moeilijk te voorspellen. Routinematig episiotomiegebruik geeft in elk geval een verhoogd risico op het
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optreden van 3 e en 4 e graads rupturen, ten opzichte van restrictief beleid. Restrictief beleid wordt daarom
aanbevolen.
Methodes die effectief zijn om de kans op een 3 e of 4 e graads ruptuur of episiotomie te verlagen, kunnen zijn:
warme kompressen en perineummassage tijdens de uitdrijving, persen op eigen gevoel, het hoofd geboren
laten worden tussen twee weeën waarbij gewacht wordt op de geboorte van de schouders tot de volgende
wee en een baringshouding anders dan liggend op de rug. Een Scandinavische methode kan gebruikt worden
bij vrouwen die op de rug willen bevallen, waarbij rekening gehouden moet worden dat de episiotomie
incidentie zou kunnen stijgen.

1.12 Aanbevelingen voor interdisciplinaire besprekingen
1.
2.
3.
4.
5.

Maak regionale afspraken over het stimuleren van andere methodes om de kans op een 3 e of 4 e
graads ruptuur te verlagen.
Maak regionale afspraken voor het bespreken en bediscussiëren van indicaties voor het zetten van
een episiotomie.
Maak regionale afspraken voor het opzetten van een training voor het voorkomen van 3 e en 4 e graads
rupturen en de juiste manier van het zetten van een episiotomie.
Maak regionale afspraken voor regelmatige evaluatie van eigen cijfers m.b.t. epi siotomie en rupturen.
en indicatiestelling.
Maak bespreekbaar dat informed consent nodig is voorafgaand aan het zetten van een episiotomie.
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