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Veiliger bevallen door verloskundige teamtraining  

 Simulatie-gebaseerde teamtrainingen zijn effectief voor het verbeteren van samenwerking en 
communicatie binnen verloskundige teams. Hierdoor ontstaan minder complicaties bij 
pasgeborenen in acute situaties. Dit blijkt uit onderzoek van gynaecoloog (in opleiding) Annemarie 
Fransen. Zij voerde een uitgebreide studie uit in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum, 
Veldhoven/Eindhoven. Ook ontwikkelde zij een handige app voor het opzetten van effectieve 
teamtrainingen.  

Verloskundige teams in ziekenhuizen staan vaak bloot aan stressvolle situaties. Tijdens deze 
spoedgevallen worden er onder tijdsdruk belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van de gezondheid 
van moeders en hun pasgeborenen. Effectieve communicatie en samenwerking tussen de teamleden 
is daarom van essentieel belang. Hoewel dit alledaagse vaardigheden lijken te zijn, blijken 
suboptimale communicatie en samenwerking meer dan eens een belangrijke oorzaak van 
calamiteiten.  

Om communicatie en samenwerking te kunnen verbeteren onderzocht Fransen of simulatie-
gebaseerde teamtrainingen een effectieve aanpak zijn. Dit werd gedaan in de zogenaamde 'TOSTI' – 
Training Obstetrische Spoed Teams Interventie – studie. Van de vierentwintig deelnemende 
Nederlandse ziekenhuizen onderging de helft een simulatietraining met ‘full body mannequins’, 
gericht op communicatie en samenwerking; de andere helft kreeg deze training niet. Na ruim een 
half jaar werd de kwaliteit van communicatie en samenwerking getoetst en werden verloskundige 
complicaties vervolgens in het eerste jaar na de training vergeleken. Fransen laat zien dat simulatie-
gebaseerde teamtraining leidt tot betere communicatie en samenwerking 6 tot 8 maanden na de 
training. Ook toont zij aan dat er na een jaar minder gezondheidsschade bij pasgeborenen is nadat 
een acute situatie was opgetreden.  

De trainingen zijn dus effectief, maar de opzet van de training lijkt daarbij wel een belangrijke rol te 
spelen. Uit het onderzoek van Fransen blijkt dat deze trainingen bij voorkeur elke drie maanden 
herhaald zouden moeten worden. Om effectieve simulatie-gebaseerde teamtrainingen op te zetten 
ontwikkelde Fransen een app, de 'ID-SIM', die ook gebruikt kan worden voor het evalueren of 
objectief vergelijken van teamtrainingen.  

Fransen adviseert op basis van haar bevindingen om structureel simulatie-gebaseerde 
teamtrainingen voor verloskundige teams op te zetten. Bij voorkeur nemen de teamleden elke drie 
maanden deel aan een dergelijke training. Het is bij het opzetten van deze trainingen erg belangrijk 
dat er gebruik wordt gemaakt van de door haar ontwikkelde app, de 'ID-SIM', om een zo groot 
mogelijke effectiviteit te bereiken.  
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