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Inleiding
Voor u liggen de kwaliteitscriteria voor optimale zorg voor vrouwen en hun directe omgeving 
die te maken krijgen met het HELLP-syndroom en / of pre-eclampsie. HELLP-syndroom en  
pre-eclampsie zijn zwangerschap gerelateerde aandoeningen met een hoog complex karakter. 
Deze aandoeningen zijn levensbedreigend voor zowel de zwangere vrouw als ook haar ongeboren 
kind en laten een diepe indruk achter op alle betrokkenen. Goede informatievoorziening, tijdige 
herkenning en adequate nazorg zijn van groot belang.

Deze kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld door de Hellp Stichting, de patiëntenorganisatie voor 
vrouwen die te maken hebben (gehad) met HELLP-syndroom en pre-eclampsie (PE/HELLP-
vrouw), en hun partners. De Hellp Stichting heeft onder andere als doelstelling de zorg rondom 
vrouwen met pre-eclampsie en het HELLP-syndroom te optimaliseren. Deze kwaliteitscriteria 
zijn daar onderdeel van en bedoeld om bij te dragen aan het vergroten van de kennis over de 
belevingswereld van de PE/HELLP vrouw en haar partner en daaruit voortvloeiend betere zorg 
voor diegenen die met deze ziektebeelden in aanraking komen. Deze criteria zijn opgesteld op 
basis van een vragenlijst die gedurende twee periodes heeft gelopen te weten: van mei 2014 
to en met september 2014 en van november 2014 tot en met januari 2015 in het kader van het 
project VEEL (betere kwaliteit van zorg). 1  
De kwaliteitscriteria zijn volledig opgesteld op basis van ervaringsdeskundigen en geven een goed 
beeld hoe goede zorg vanuit patiëntperspectief eruit zou moeten zien. Dit voor zowel vrouwen als 
hun partners. Gelijke kwaliteitscriteria voor alle betrokken professionals zijn belangrijk voor de 
transparantie en continuïteit waarbinnen de zorg wordt verleend.

Alle beschreven kwaliteitscriteria hebben betrekking op het zorgproces en zijn te implementeren 
daar waar zwangere vrouwen zorg ontvangen: streekziekenhuizen, academische ziekenhuizen, 
verloskundige praktijken en huisartspraktijken, maar ook binnen de kraamzorg.

Deze kwaliteitscriteria beslaan vier onderdelen, te weten:
- Informatievoorziening
- Diagnosticering 
- Zorg rondom de geboorte
- Nazorgtraject

Naast de algemene informatie wordt onder elk onderdeel de uitkomsten van de vragenlijsten 
beschreven en worden er aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een betere zorg. 
De aanbevelingen zijn geen vervanging voor de al bestaande medische protocollen maar een 
aanvulling op de zorg die nu geboden wordt.

Daarnaast wordt er uiteen gezet of er verschillen bestaan in de geboden zorg tussen 
streekziekenhuizen en academische ziekenhuizen, en of de zorg in de loop der jaren is verbeterd 
of juist niet. De kwaliteitscriteria zijn op 15 februari 2016 definitief vastgesteld.

In sommige onderdelen zult u zien dat het totale percentage geen 100% is: dit komt doordat er door sommige vrouwen voor 

is gekozen enkele vragen niet te beantwoorden.

1 Dit project is een samenwerkingsverband tussen acht patiëntenorganisaties, te weten: Freya/Endometriose Stichting/Transvisie/
VAH/Apneu vereniging/Osteoporose vereniging/Obesitas vereniging/Hellp Stichting in het kader van projectsubsidie verkregen 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Algemene gegevens
In totaal hebben 688 mensen de vragenlijst ingevuld, 328 in de eerste run (deze liep van mei 
2014 tot en met januari 2015) en 360 in de tweede run (van oktober/november 2015). Het betrof 
hier 674 vrouwen die HELLP-syndroom hebben gehad, of ernstige pre-eclampsie (bij een termijn 
eerder dan 34 weken), en 14 van hun partners. De grootste groep bestond uit vrouwen tussen de 
31 en 35 jaar: zij bedroegen 32% van het totaal. 24% van alle respondenten was tussen de 26 
en 30 jaar, 20% bedroeg vrouwen tussen de 36 en 40 jaar en 12% tussen de 41 en 45 jaar. De 
kleinste groepen waren vrouwen tussen de 19 en 25 en vrouwen ouder dan 45 op het moment 
van bevallen: beide groepen bedroegen 6%. Geen van de respondenten was jonger dan 18.

Van alle respondenten woont 4,6% niet in Nederland, van de overigen woont het overgrote deel 
in Zuid-Holland (17,5%), Noord-Holland (14,1%) en Gelderland (13,5%). Weinig respondenten zijn 
woonachtig in Zeeland (1,6%), Flevoland (2,4%), Groningen (2,5%) en Drenthe (3,7%). 

Bijna 98% van alle respondenten had een partner in de periode dat zij PE/HELLP ontwikkelden. 
Van belang om te weten, omdat ook de nodige zorg en aandacht richting de partner dient te gaan. 

De eerste zwangerschap; wat hoort erbij en wat niet

Voor 95% van de respondenten was het de eerste keer dat zij PE/HELLP ontwikkelden, voor 78% 
gebeurde dit in de eerste zwangerschap. Alle reden dus om vrouwen in een vroeg stadium van 
de zwangerschap op de hoogte te brengen van de symptomen van PE/HELLP. Zeker vrouwen die 
voor het eerst zwanger zijn, weten niet welke klachten normaal zijn tijdens een zwangerschap. 
Goede voorlichting vanuit de zorgverlener is hierom noodzakelijk. Van de vrouwen die PE/HELLP 
ontwikkelden, was maar liefst 80% er vooraf niet bekend mee. Een meerlingzwangerschap wordt 
gezien als een risicofactor voor het ontwikkelen van PE/HELLP. Bij 95% van onze respondenten 
was sprake van een eenlingzwangerschap.

In welke provincie woonde je toen je HELLP/PE had?

2,52%
6,96%

3,70%

13,48%
8,15%

Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht

2,37%

14,07%

Flevoland Noord-
Holland

17,48%

1,63%

Zuid-
Holland

Zeeland

11,56% 8,30%

Noord-
Brabant

4,59%

Ik woonde 
niet in 

Nederland

LimburgGroningen

5,19%



Gezond de zwangerschap in

Bijna 82% van de vrouwen geeft aan voor de 
zwangerschap geen andere aandoeningen 
te hebben. PE/HELLP treft dus ook vrouwen 
die geen merkbare gezondheidsklachten 
hebben. 7% van de vrouwen had al voor de 
zwangerschap hypertensieve klachten.

Hieronder is te zien hoe lang geleden de 
respondenten bevallen zijn. Hierin zien we 
dat hoe langer geleden een bevalling is, hoe 
minder vrouwen de enquête invullen. Dat 
past bij het beeld dat we vaak zien bij PE/
HELLP: een intensieve periode van herstel, 
die op zijn piek is de eerste 1 à 2 jaar na 
de bevalling. Dit is ook veelal de periode 
waarin vrouwen op zoek gaan naar meer 
informatie en lotgenotencontact. De laatste 
jaren is duidelijk geworden dat vrouwen 
die HELLP-syndroom,  pre-eclampsie of zwangerschapshypertensie hebben gehad een verhoogd 
risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Vrouwen die langer geleden zijn 
bevallen (6 à 10 jaar), beschikken meestal niet over die informatie, ook omdat zij zich niet meer 
op de radar van medici bevinden. Ook deze vrouwen voorlichten over de gevolgen van PE/HELLP  
en zwangerschapsvergiftiging op de lange termijn behoeft de nodige aandacht.

Nee
4,90% (31)

Ja
95,10% 

Was het de eerste keer dat je 
HELLP/PE hebt gehad?

Wanneer ben je bevallen?
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25,12%

15,64%14,22% 13,74% 12,32%

B C D E FA

18,96%

Minder dan 1 jaar geledenA

B

C

D

E

F

Tussen 1 en 2 jaar geleden

Tussen 2 en 3 jaar geleden

3-5 jaar geleden

6-10 jaar geleden

Meer dan 10 jaar geleden
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1. Informatievoorziening
Zwangere vrouwen melden zich in een pril stadium van de zwangerschap doorgaans bij de 
verloskundige of gynaecoloog, een enkeling bij de huisarts. Het eerste contact met een zwangere 
vrouw vindt plaats in het eerste trimester van de zwangerschap, meestal voor een eerste intake.  
Een deel van de respondenten die door de verloskundige werd begeleid tijdens de zwangerschap, 

geeft aan ontevreden te zijn over de voorlichting omtrent PE/HELLP. Van alle 
respondenten wordt 8% vóór een termijn van 21 weken geïnformeerd over het 
bestaan van HELLP door de verloskundige. 

Ontbreken van stelselmatig voorlichten

Van alle vrouwen die later in de zwangerschap de diagnose HELLP-syndroom of 
pre-eclampsie krijgen, weet slechts 20% wat het ziektebeeld inhoudt en wat de 
gevolgen kunnen zijn. De overige 80% geeft aan hier niet eerder over geïnformeerd 
te zijn door de verloskundige.  Hoe deze cijfers liggen bij vrouwen die zijn begeleid 
door de gynaecoloog werd niet duidelijk uit dit onderzoek en dient in een volgende 
achterbanbevraging meegenomen te worden.

Er zijn tal van mogelijkheden om vrouwen alert te maken op de symptomen die 
bij PE/HELLP passen, waaronder het gratis te verkrijgen informatiemateriaal van 
de Hellp Stichting. Een ruime meerderheid geeft aan nooit informatiemateriaal te 
hebben ontvangen. 7% van de vrouwen kreeg een velletje van het symptomenblokje 
van de Hellp Stichting, ook wel Hellpblokje genoemd, met de symptomenlijst toen er 
klachten ontstonden. De Hellp Stichting pleit ervoor om een vel van het Hellpblokje 
aan elke zwangere te overhandigen rond de 21ste week van de zwangerschap, 
alsmede een kort voorlichtend gesprek over de interpretatie van de symptomen en 
wanneer het raadzaam is om contact op te nemen met degene die de zwangerschap 
begeleidt (huisarts/verloskundige/gynaecoloog).

Ontbreken van kennis bij de zwangere

Het ontbreken van kennis bij de zwangere vrouw rondom deze ziektebeelden kan 
er ook toe leiden dat een diagnose later dan nodig wordt gesteld, omdat klachten 
door de vrouw (en haar partner) niet worden herkend. Goede informatievoorziening 
rondom het HELLP-syndroom en pre-eclampsie, startend rondom week 21 van 
de zwangerschap, kan tot een snellere diagnose en dus behandeling leiden, met 
mogelijk minder gevolgen voor moeder en kind. 
 

Ter vergelijking: toxoplasmose (een infectieziekte die tijdens de zwangerschap kan leiden tot 



een miskraam, doodgeboorte of aangeboren 
afwijkingen) komt voor bij 1 op de 1000 
zwangerschappen. Vrijwel elke zwangere 
vrouw wordt voorgelicht over de gevaren van 
toxoplasmose en hoe het te vermijden valt. Het 
HELLP-syndroom komt vaker voor: bij 1 op de 
500 zwangerschappen en pre-eclampsie komt 
voor bij 1 op de 50 zwangerschappen, van mild 
naar ernstig. De gevolgen van ernstige pre-
eclampsie en HELLP-syndroom zijn minstens 
zo erg als bij toxoplasmose en toch wordt 
deze voorlichting niet standaard aan elke 
zwangere gegeven. Breed gedragen kennis 
door zwangeren (en hun omgeving) rondom de 
symptomen en de gevolgen is wenselijk voor 
tijdige herkenning en adequate zorg bij HELLP-
syndroom en pre-eclampsie.

Klachten kunnen zijn: Andere verschijnselen 
zijn:

De klachten kunnen 
wijzen op de ernstige 
zwangerschapscompli-
caties pre-eclampsie/
HELLP-syndroom.

Hoofdpijn
Sterretjes zien
Braken
Gevoel van strakke 
band om hoofd of 
bovenbuik
Pijn in de bovenbuik of 
tussen de 
schouderbladen
Plotseling vocht 
vasthouden in 
bijvoorbeeld gezicht, 
handen of voeten

Hoge bloeddruk
Eiwit in je urine

-
-
-
-

-

-

-
-

Herken je een van de onderstaande klachten?
Neem dan contact op met je verloskundige of 
gynaecoloog.

Herken de klachten, vertrouw op jezelf en 
onderneem actie!
Ga voor meer informatie naar www.hellp.nl

Aanbevelingen Informatievoorziening

- Bij de intake van de zwangere vrouw inventariseren of er een verhoogd risico is voor   
 het ontwikkelen van HELLP-syndroom of pre-eclampsie.
  Vaak is het helemaal niet duidelijk waarom de ene vrouw wel een hoge bloeddruk tijdens haar zwangerschap   
  krijgt en de andere niet. Maar er zijn wel een aantal factoren die de kans hierop verhogen.
 Dan valt te denken aan:
 •  suikerziekte
 •  hart- en vaatziekten
 •  nierziekten
 •  sommige auto-immuunziekten
 •  hoge bloeddruk vóór de zwangerschap
 •  meerlingenzwangerschap
 •  overgewicht
 •  leeftijd boven de veertig jaar
 en wanneer de moeder of zus van de zwangere tijdens hun zwangerschap een ernstige vorm van    
 hoge bloeddruk hadden, is de kans om een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap te ontwikkelen 5x groter   

 dan gemiddeld.

- Informeren van zwangere vrouw en haar partner over symptomen bij HELLP-syndroom   
 en pre-eclampsie bij 21 weken. Velletje van het Hellpblokje overhandigen.
- Duidelijke belinstructies meegeven: wanneer bellen en naar welk telefoonnummer?
- Checklist bovenstaande interventies voorin dossier bewaren.

10

w
w

w
.h

el
lp

.n
l



11

w
w
w
.h
el
lp
.n
l



12

w
w
w
.h
el
lp
.n
l

12

w
w

w
.h

el
lp

.n
l



13

w
w
w
.h
el
lp
.n
l

2. Diagnosticering
Hypertensie als voornaamste graadmeter
Vanuit zorgverleners lijkt bij het besluit om tot vervolgonderzoek over te gaan de nadruk te liggen 
op hypertensie, terwijl er bij 30% van de vrouwen uit ons onderzoek - die allen de diagnose HELLP-
syndroom of pre-eclampsie kregen - er géén sprake was van hypertensie. Hoofdpijn, sterretjes 

zien, het bandgevoel om de buik, wazig zien en vocht vasthouden werden genoemd 
als aanwezige klachten. 

Klachten niet altijd (h)erkend door verloskundige
Het uiten van deze klachten werd in 20% van de gevallen niet erkend door de 
verloskundige, van de overige 80% werd 57% doorverwezen naar het ziekenhuis. 
De overige 43% bleef onder controle bij de verloskundige, waarbij 11% onder extra 
controle stond. Het resterende aantal vrouwen kreeg een rustadvies of hoorde van 
de verloskundige dat deze klachten bij een zwangerschap als normaal werden 
bevonden, zonder dat er aanvullend urine- of bloedonderzoek werd gedaan. Al deze 
vrouwen geven aan dat zij vinden dat er eerder doorverwezen had moeten worden 
en dat zij zich niet gehoord voelden toen zij hun klachten uitten.

De eerste klachten
De eerste klachten treden voornamelijk op tussen week 26 en 30 (25%) en week 31 
en 35 (26%). Vrouwen zoeken doorgaans medische hulp tussen week 26 en week 30, 
en tussen week 31 en week 35. Dit komt overeen met het moment waarop zij voor 
het eerst klachten krijgen. We kunnen dus stellen dat vrouwen over het algemeen 
medische hulp zoeken zodra zij klachten krijgen. Ook is dit de periode waarin 
vrouwen meestal door de verloskundige of huisarts worden doorgestuurd naar het 
ziekenhuis.

Klachten veelal onderschat door zwangere
30% van de respondenten schatte in dat de klachten die zij had niet ernstig of helemaal 
niet ernstig waren. 33% stond er neutraal in en 37% meende dat de klachten ernstig 
of zeer ernstig waren. Vrouwen delen deze klachten het meest met hun partner (69%) 
en met familie (49%). 58% van de vrouwen deelt haar klachten met de verloskundige 
en 41% met de gynaecoloog.  Laagdrempelig worden de klachten dus veelvuldiger 
gedeeld. Mede daarom heeft de Hellp Stichting boekenleggers ontwikkeld die door 
cursusleid(st)ers van zwangerschapscursussen kunnen worden gebruikt voor een 
tijdige herkenning van PE/HELLP en doorverwijzing. Zwangerschapscursussen zijn 

bij uitstek laagdrempelige momenten met vaak ook medezwangeren. Hier worden sneller klachten 
en algemeen gemoed gedeeld. 27% van de vrouwen geeft aan dat haar klachten niet werden 
erkend door de zorgverlener met wie zij deze klachten deelden.  Van de vrouwen die verloskundige 
zorg hebben ontvangen, geeft 25% aan ontevreden te zijn over deze zorg, tegenover 57% die wél 
tevreden is. Verloskundige zorg kan zich vooral verbeteren als het gaat om informatievoorziening, 
eerdere controle op eiwitten in de urine en nazorg, aldus onze respondenten.



12,75%

2,68%
8,72% 5,37%

35,57%
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34,90%
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Wat was jouw gevoel over de 
ernst van de klachten?

Ik werd te laat doorverwezen naar het ziekenhuis.A

B

C

D

E

F

Mijn klachten werden als normaal beschouwd.

Mijn klachten werden als zeuren beschouwd.

Ik kreeg het advies om vochtafdrijvende middelen te nemen.

Ik kreeg het advies om rustig aan te doen.

Anders, namelijk,

Neutraal
31,78% (170)

Niet ernstig
23,55% (126)

Helemaal niet 
ernstig
7,29% (39)

Zeer ernstig
10,84% (58)

Ernstig
26,54% (142)

Jouw klachten werden niet erkend door verloskundige/
behandelend arts? Welke (voorzorgs)maatregelen en/of 
actie ondernam de verloskundige/behandelend arts?
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“Dat hoort bij de zwangerschap”
Van de respondenten die zich niet erkend voelden in hun klachten gaf 
35% aan dat de zorgverlener meldde dat de genoemde klachten bij een 
zwangerschap horen en meende bijna 13% van de vrouwen dat ze eerder 
doorverwezen had moeten worden.

Vast aanspreekpunt 
Er blijkt na de overdracht van de huisarts of verloskundige naar het 
ziekenhuis behoefte te zijn aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis 
voor de zwangere vrouw en haar partner. Versnipperde informatie, gedeeld 
door verschillende mensen, zorgt voor onrust en onduidelijkheid in een 
toch al (emotioneel maar ook fysiek) zware periode. 

HELLP-syndroom of pre-eclampsie kan zich snel ontwikkelen, wat 
logischerwijs tot gevolg heeft dat er minder tijd is om de zwangere vrouw 
en haar partner voor te bereiden op wat komen gaat. Vrouwen geven aan 
alle begrip te hebben voor hoe snel er gehandeld dient te worden, maar 
zij geven ook aan het complete gebrek aan regie vanaf het moment dat 
de diagnose wordt gesteld als frustrerend, verdrietig en machteloos te 
hebben ervaren. 80% geeft aan geen inspraak te hebben gehad bij de 
keuze voor de behandeling. Ook zijn in de helft van alle gevallen de risico’s 
van de gekozen behandeling niet met de vrouw of haar partner besproken. 
Meer aandacht voor keuzevrijheid kan ervoor zorgen dat het gehele traject 
rondom HELLP-syndroom en pre-eclampsie voor de vrouw in kwestie en 
haar partner als minder emotioneel belastend wordt ervaren, wat het (vaak 
langdurig) herstel ten positieve kan beïnvloeden.

Heeft je cursiste last 
van een van onder-
staande klachten? 
Adviseer haar dan 
contact op te nemen 
met haar verloskun-
dige of gynaecoloog.

Klachten kunnen zijn:

Andere verschijnselen 
zijn:

Hoofdpijn
Sterretjes zien
Braken
Gevoel van strakke 
band om hoofd of 
bovenbuik
Pijn in de bovenbuik of 
tussen de 
schouderbladen
Plotseling vocht 
vasthouden in 
bijvoorbeeld gezicht, 
handen of voeten

Hoge bloeddruk
Eiwit in je urine

-
-
-
-

-

-

-
-

Gemis aan tijdige informatie

Van de vrouwen die de diagnose PE/HELLP krijgen in het tweede of derde trimester, 

geeft meer dan 40% aan geen informatie te hebben gekregen van de verloskundige 

rondom HELLP-syndroom en pre-eclampsie, op het moment dat er klachten waren die 

daarop konden wijzen. 

Van de vrouwen die tussen 6 en 10 jaar geleden zijn bevallen (87 in totaal) was dit 61%.

Er is dus een stijging te zien in de informatievoorziening van de laatste jaren. 

Desalniettemin ervaren vrouwen het gebrek aan informatie als een groot gemis: er is 

veel behoefte aan informatie en de onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen van 

PE/HELLP maakt dat veel vrouwen de noodzaak van vervolgonderzoek (zoals bloed- 

en urineonderzoek, herhaaldelijke CTG’s, maar ook ziekenhuisopname) niet kunnen 

plaatsen. 
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Conclusie zorg verloskundige

16

w
w

w
.h

el
lp

.n
l

Hoe tevreden ben je over de verloskundige zorg?

Zeer tevreden
15,99% (87)

Ontevreden
12,68% (59)

Tevreden 
noch 
ontevreden
17,28% (94)

Tevreden
42,10% (229)

Zeer ontevreden
11,95% (65)
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Aanbevelingen diagnosticering:
- Bij symptomen die op HELLP-syndroom of pre-eclampsie kunnen wijzen niet uitsluitend  
 hypertensie als graadmeter aanhouden, maar aanvullend onderzoek doen (urine/bloed). 
- Bij aanwezige symptomen en geen afwijkingen in bloed of urine en geen opname:   
 duidelijke afspraken maken over controlemomenten.

Bij het HELLP-syndroom of pre-eclampsie moet er soms snel gehandeld worden. Onderstaande 
aanbevelingen gelden alleen als er ruimte voor is: in geval van een spoedsituatie zijn de 
volgende aanbevelingen niet aan de orde.

Bij diagnosticering (en dus opname):
- Zwangere vrouw en partner zo snel mogelijk op de hoogte stellen: wat houdt de diagnose  
 in, wat zijn de gevaren, de keuzemogelijkheden en de wensen. Doseer de informatie en   
 houd rekening met draagkracht en medische status.
- Bij overdracht van verloskunde naar gynaecologie of van streekziekenhuis naar    
 academisch ziekenhuis: zorg dragen voor goede overdracht. Overdracht dient in het bezit  
 te zijn van de nieuwe zorgverleners zodra zij de zorg overnemen.
- Vast aanspreekpunt voor zwangere en partner aanwijzen (vanwege beschikbaarheid bij   
 voorkeur een verpleegkundige).
- Informeren van zwangere vrouw en haar partner over het recht om zelf te beschikken:   
 informed consent daar waar mogelijk toepassen. 
- Met zwangere vrouw en partner de aanstaande bevalling bespreken: wensen inventariseren.
- Gesprek tussen zwangere vrouw, partner en anesthesist plannen: mogelijkheden/   
beperkingen aanstaande bevalling bespreken. Anesthesist zorgt voor een terugkoppeling   
naar gynaecologie.
- Bij verwachting van prematuur en/of dysmatuur kind: informeren van zwangere vrouw en  
 haar partner over prematuriteit/dysmaturiteit. Gesprek met de kinderarts aanbieden en,   
 indien medisch verantwoord, een rondleiding op Neonatologie of NICU. Wanneer het niet  
 medisch verantwoord is, is een fotoboek van de afdeling een optie.
- Zwangere vrouw wordt op een eenpersoonskamer opgenomen. Faciliteren dat partner kan  
 blijven overnachten.
- Lotgenotencontact aanbieden: Hellp Stichting: website en Facebook, magazine Inzicht en  
 de brochure van de Hellp Stichting. 
- Inventariseren of er behoefte is aan begeleiding bij borstvoeding na de geboorte.  
 Als ja, begeleiding aanbieden in de vorm van lactatiekundige en/of voorlichting omtrent 
 borstvoeding.
- Draagkracht van gezin inventariseren: maatschappelijk werk/psycholoog aanbieden.
- Zwangere vrouw en partner attent maken op geheugenproblematiek: aanraden een   
 dagboek bij te houden en foto’s te maken.
- Wijzen op bijvoorbeeld Stichting Earlybirds: zij maken kosteloos fotoreportages van   
 prematuur geboren kindjes.
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3. Zorg rondom de geboorte
Het optimaliseren van zorg rondom de geboorte is een proces dat al in gang wordt gezet bij 
de zorg rondom de diagnose: vrouwen en hun partners goed informeren over een eventuele 
(spoed)keizersnede of inleiding in een eerder stadium heeft tot gevolg dat er minder angst en 
paniek wordt ervaren als een (spoed)keizersnede of inleiding realiteit wordt. Het bespreken van 

de wensen en (on)mogelijkheden alvorens er spoed is, kan ertoe leiden dat vrouwen 
kalmer de bevalling in gaan, en met een fijner gevoel terugkijken op de bevalling. In 
sommige ziekenhuizen is het protocol om alle zwangeren in week 36 op consult te 
laten gaan bij anesthesie, om eventuele pijnbestrijding en andere bijzonderheden 
die kunnen optreden bij een (spoed)keizersnede in kaart te brengen. Het is aan te 
raden om dit ook bij de eerste klachten van een HELLP-syndroom of pre-eclampsie 
aan te bieden, ook bij een eerdere termijn  zie ook de aanbevelingen bij Zorg rondom 
de diagnose.

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat 62% van de vrouwen met een HELLP-
syndroom of pre-eclampsie middels een keizersnede is bevallen, waarvan 51% met 
een spoedkeizersnede. 32% werd ingeleid. 

Streekziekenhuis versus academisch ziekenhuis 

In totaal overleed 4% van de kindjes. Vrouwen met een overleden kindje die zijn 
bevallen in een academisch ziekenhuis, gaven overwegend (88%) aan dat zij 
voldoende ruimte hadden om afscheid te nemen van hun kindje, met name doordat 
het overleden kindje bij moeder op de kamer mocht blijven. Van de vrouwen die 
echter in een streekziekenhuis zijn bevallen, gaf de meerderheid (54%) aan niet 
genoeg ruimte te hebben gehad om afscheid te nemen van hun kindje. Verbetering 
als het gaat om zorg rondom een overleden kindje kan gezocht worden in de 
praktische kant van het krijgen van een overleden kindje: begeleiding bij aangifte 
doen en bij het regelen van de uitvaart. Dit werd aan respectievelijk 49% (academisch 
ziekenhuis) en 72% (streekziekenhuis) niet aangeboden. Maatschappelijk werk werd 
aan 69% van de vrouwen wél aangeboden. De Hellp Stichting adviseert om álle 
vrouwen en partners die met babysterfte ten gevolge van het HELLP-syndroom 
of pre-eclampsie te maken krijgen, dit standaard aan te bieden. Maatschappelijk 
werk kan dan zorg dragen voor hulp bij de aangifte, de uitvaart, rouwbegeleiding 
en de mogelijkheid aanbieden om foto’s te laten maken van het overleden kindje 
(bijvoorbeeld via Stichting Make A Memory). 
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Moeder en kind 

Het onderzoek van de Hellp Stichting heeft zich gericht op vrouwen die PE/HELLP ontwikkelden. 
Alle levende kindjes geboren uit deze zwangerschappen zijn na de geboorte opgenomen in het 
ziekenhuis: 29% op de NICU, 37% op Neonatologie, 9% op de kinderafdeling en 16% bij moeder 
op de kamer.  Van deze vrouwen geeft 36% aan dat de afdeling waar hun kindje lag, ver weg was 
van de afdeling waar zij zelf lagen en maar liefst 30% geeft aan niet op elk gewenst moment naar 
haar kindje toe te kunnen. Van haar kindje gescheiden worden kan voor een moeder als intens 
verdrietig ervaren worden. Deze moeder de mogelijkheid bieden om naar haar kindje te kunnen 
gaan wanneer zij dat wil en mits zij daar fysiek toe in staat is, is dan ook aan te bevelen. Uiteraard 
in zoverre de medische status van haar kindje dit toelaat. Kanttekening hierbij is wel dat bewaakt 
dient te worden dat de moeder veelal nog zeer ziek is maar vanuit een gevoel van gefaald te 
hebben gedreven kan worden over haar eigen gezondheidsgrenzen heen te gaan en zich een 
actieve goede moeder wil tonen.  
Uit reacties van de respondenten is gebleken dat het zeer wenselijk is om een vrouw met PE/
HELLP een eenpersoonskamer te bieden, wat nu nog niet de standaard lijkt te zijn. Het heftige 
ziektebeeld, het soms snelle verloop, het onvermogen om met de kleinste prikkels om te gaan 
en het fragiele evenwicht door dit alles maakt dat vooral rust en een gebrek aan prikkels als 
noodzakelijk wordt ervaren.

Borstvoeding

De meeste moeders zijn voornemens borstvoeding te geven na de geboorte: 76% van onze 
respondenten was dit van plan. Uiteindelijk blijkt de borstvoeding succesvol in 60% van deze 
gevallen. Betere begeleiding bij borstvoeding, zeker in combinatie met zwaarwegende factoren die 
het geven van borstvoeding bemoeilijken (zoals een keizersnede, een prematuur en/of dysmatuur 
kindje, HELLP-syndroom of pre-eclampsie, een IC-opname) is zeer aan te raden voor de vrouwen 
die graag borstvoeding willen geven, maar zonder de juiste begeleiding hier niet in slagen.

Kraamzorg

Kraamzorg wordt niet altijd verleend na PE/HELLP, omdat zowel moeder als kind vaak nog een 
tijd in het ziekenhuis verblijven. Van de vrouwen die wel thuis kraamzorg kregen (46%), ontvingen 
hiervan 42% uitgestelde kraamzorg, ook wel couveusenazorg genoemd. Ruim de helft van de 
vrouwen die kraamzorg ontvingen, had behoefte aan gespecialiseerde kraamzorg: kraamzorg 
die veel kennis en ervaring heeft als het gaat om HELLP-syndroom of pre-eclampsie, maar ook 
ervaring met de zorg voor een prematuur/dysmatuur kindje. 12% van de vrouwen ontving ook 
deze gespecialiseerde kraamzorg, de overige 88% niet. Van deze kraamverzorgenden was 23% 
niet op de hoogte van wat HELLP-syndroom en pre-eclampsie inhoudt.



Wat verwachtte je van de kraamzorg?
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Zeer tevreden
17,44% (90)

Zeer ontevreden
8,91% (46)

Ontevreden
8,53% (44)

Tevreden noch 
ontevreden
34,50% (178)

Tevreden
30,62% (158)

Hoe tevreden ben je over de 
kraamzorg?

Conclusie kraamzorg

Zeer tevreden
15,99% (87) Ja

11,94% (45)

Nee
88,06% (332)

57,82%

12,47%16,98%

59,13%

11,14%

B C D D F

31,30%

GA

10,34%

Kennis HELLP/PEA

B

C

D

E

F

Hulp in de huishouding

Hulp bij verzorgen

Uitleg geven aan moeder

Luisterend oor

oederfiguur
G Anders namelijk...

Was deze kraamzorg 
gespecialiseerd? 

Denk hierbij bijv. aan gespecialiseerd in 
couveusekinderen, zieke moeders of in 
moeders met een overleden kindje etc.



Aanbevelingen Zorg rondom de geboorte

- Afstand tussen moeder en kind beperken.
- Indien situatie dit toelaat: faciliteren dat moeder op elk   
 gewenst moment naar kind toe kan.
- Moeder op een eenpersoonskamer laten verblijven.
- Faciliteren dat partner kan blijven overnachten.
- Indien gewenst: na geboorte foto’s van kind maken voor moeder  
 (aanbieden bij keizersnede onder narcose).
- Gesprek met moeder en partner over te verwachten nasleep,  
 zowel fysiek als mentaal.
- Bij opname op Neonatologie/NICU: gesprek tussen moeder   
 en partner en kinderarts.
- Zorg dragen voor borstkolf en begeleiding bij opstarten   
 borstvoeding (tenzij moeder heeft aangegeven geen    
 borstvoeding te geven).
- Maatschappelijk werk/psycholoog aanbieden.

Bij overleden kindje: 
- Indien gewenst: kindje bij moeder op de kamer laten.  
- Mogelijkheid bieden tot het maken van afdrukken van handjes/ 
 voetjes.
- Maatschappelijk werk inschakelen voor o.a. praktische   
 begeleiding. Aandacht voor waarneming hiervan als    
maatschappelijk werk afwezig is.
- Mogelijkheid bieden tot het maken van foto’s (eventueel   
 Make a Memory inschakelen als maatschappelijk werk   
 dit niet doet).
- Psycholoog/rouwverwerking aanbieden.

Bij kraamzorg:
- Inventariseer of er behoefte is aan gespecialiseerde    
 kraamzorg.
- Neem standaard het ziektebeeld PE/HELLP mee in de   
 opleiding van kraamverzorgenden.
- Neem de aandachtspunten bij premature- en dysmature   
 baby’s voldoende mee in de opleiding.
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55,41%

81,46%

92,72%

69,32%

21,65%

B C D E F

16,56%

29,58%

G H

11,04%

23,18%

I JA

61,81%

De nazorg is op te delen in twee onderdelen: de acute nazorg, de zorg in de eerste jaren volgend 
op de bevalling en de nazorg op de langere termijn. Het is inmiddels duidelijk dat vrouwen die 
PE/HELLP/zwangerschapsvergiftiging hebben gehad een hoger risico lopen op het ontwikkelen 

van hart- en vaatziekten. In verschillende ziekenhuizen wordt hier onderzoek naar 
gedaan, om zo deze risico’s in kaart te brengen en vrouwen te screenen. Vrouwen 
informeren over deze risico’s en de mogelijkheid tot screenen kan ervoor zorgen 
dat de risico’s op de langere termijn gereduceerd kunnen worden door daar waar 
noodzakelijk lifestyle- en medicatie adviezen te geven. 

Klachten na PE/HELLP 
Dat nazorg hard nodig is, 
blijkt wel uit het feit dat 70% 
van alle vrouwen aangeeft 
na de bevalling nog klachten 
te hebben, soms jaren later 
nog. De meest gehoorde 
lichamelijke klachten 
zijn vermoeidheid (80%), 
concentratieproblemen 
(84%), overprikkeld zijn 
(64%), hoofdpijn (40%) en 
hypertensie (27%). Wazig 
zien, sterretjes zien en vocht 
vasthouden worden ook 
genoemd. 

Ondanks het feit dat er landelijk meerdere nazorgtrajecten zijn, gebeurt het nog lang 
niet altijd dat vrouwen hierop gewezen 
worden. 68% van de vrouwen werd hier 
niet op gewezen door een zorgverlener, 
32% wel. Hiervan werd 74% door de 
gynaecoloog, 23% door de huisarts en 
15% door de verloskundige op nazorg 
gewezen. Dit laatste is te verklaren door 
het feit dat de meeste vrouwen bij de 
verloskundige inmiddels uit beeld zijn. 

Welke klachten had je nog?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

4. Nazorgtraject

HoofdpijnA

B

C

D

E

F

Hoge bloeddruk

Vermoeidheid

Concentratieproblemen

Overprikkeld

Wazig zien

G Sterretjes

H Vocht behouden

I Duizeligheid/ auwvallen

J Anders, namelijk...
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Op zoek naar hulp 
Vanwege aanhoudende lichamelijke 
en mentale klachten zoekt 55% van 
de vrouwen zelf actief naar hulp. Deze 
vrouwen leggen hun hulpvraag neer bij de 
verloskundige (7%), de gynaecoloog (36%), 
een psycholoog (59%) en de huisarts (65%). 
Ook weten veel vrouwen de weg naar de 
Hellp Stichting te vinden: 60% klopt hier 
aan voor hulp. Van alle respondenten 
neemt bijna 80% niet deel aan nazorg, de 
overige ruim 20% wel. Van de vrouwen die 
hier wel aan hebben deelgenomen, ervaart 
66% dit als prettig of zeer prettig, 4% van 
de vrouwen vindt de nazorg niet prettig 
en 30% staat er neutraal tegenover. In een 
volgende bevraging dient doorgevraagd te 
worden wanneer deze vraag met “ik heb de 

nazorg als niet prettig ervaren” wordt beantwoord.

Nazorg wordt vanuit het basispakket vergoed, hiervoor geldt echter wel het eigen risico, in 2016 
bedraagt dit ¤385,-. Wij vroegen vrouwen of dit een drempel was om van nazorg gebruik te 
maken. 87% geeft aan dat dit ze er niet van zal weerhouden gebruik te maken van nazorg en 13% 
geeft aan wel graag gebruik te willen maken van nazorg maar dit niet te doen vanuit financiële 
overwegingen.

Werkhervatting 

Gezien de enorme impact van een 
HELLP-syndroom en pre-eclampsie zijn 
veel vrouwen niet in staat om meteen 
na hun zwangerschapsverlof weer aan 
het werk te gaan. Ruim 90% van de 
respondenten werkte voordat ze met 
zwangerschapsverlof ging (of ziek werd 
ten gevolge van de zwangerschap), hiervan 
kon bijna 27% meteen na het verlof weer 
aan het werk. De overige vrouwen bleven 
langer in de ziektewet (36%), of konden 
wel weer naar de werkvloer terugkeren, 
maar dan in minder uren dan normaal 
gesproken (11%) of op een lager niveau 
dan zij eerder werkten (6%). 13% van de 
vrouwen kon hun eigen werkzaamheden 
oppakken na een reïntegratietraject na 
een periode van ziek zijn. Vrouwen die nog 
ziek zijn ten gevolge van hun PE/HELLP 

Nee
67,70% (348)

Ja
32,30% 

Heeft iemand jou gewezen op 
nazorgtrajecten?

Zeer tevreden
23,90% (125)

Zeer ontevreden
6,12% (32)

Ontevreden
11,28% (59)

Tevreden 
noch 
ontevreden
15,49% (81)

Tevreden
43,21% (226)

Hoe tevreden ben je over de zorg in 
ziekenhuis?

Conclusie zorg ziekenhuis



zwangerschap krijgen 
te maken met een 
bedrijfsarts of arbo-
arts. Van de 46% van de 
vrouwen die een arbo-
arts bezocht vanwege 
hun ziekmelding, geeft 
56% aan dat deze arts 
geen kennis van PE/
HELLP had  en 31% 
meent dat de arbo-
arts in kwestie niet 
begripvol reageerde ten aanzien van de kwetsbare situatie 
waarin de vrouw verkeerde. Ook werkgevers blijken niet goed 
op de hoogte van PE/HELLP: 73% van de vrouwen geeft aan dat 
haar werkgever geen kennis had van PE/HELLP en volgens 34% 
reageerde deze werkgever ook niet begripvol. Vrouwen ervaren 
de contacten met werkgevers en arbo- en bedrijfsartsen dan ook 
als heel intensief en zwaar.  Het vergroten van de kennis omtrent 
PE/HELLP zwangerschappen en de lange nasleep ervan, zal ook 
dit traject voor vrouwen gemakkelijker maken. Meer kennis leidt 
tot meer begrip en dit zal ertoe bijdragen dat vrouwen minder 
hoeven te strijden voor erkenning voor hetgeen ze overkomen is.

Aanbevelingen nazorgtraject

- Bij ontslag uit ziekenhuis: ontslaggesprek voeren met vrouw en partner: wijzen op   
 lichamelijke en mentale nasleep HELLP-syndroom en pre-eclampsie. Duidelijke    
 belinstructies meegeven (wat “hoort” er bij en wanneer contact opnemen?)   
  Inventariseren of psychologische begeleiding gewenst is, als ja: doorverwijzen.
- Bij nacontrole gynaecoloog (6 weken postpartum) uitgebreid gesprek over gevolgen   
 van HELLP-syndroom en pre-eclampsie op de lange termijn en mogelijkheden tot nazorg. 
 Inventariseren of psychologische begeleiding gewenst is, als ja: doorverwijzen.
- Extra nacontrole bij 3 maanden en 6 maanden inlassen. Dit kan via een telefonisch   
 consult. Weer inventariseren of psychologische begeleiding wenselijk is.
- Bij nacontrole wijzen op mogelijkheid preconceptie consult.
- Huisarts inlichten: adviseren jaarlijkse bloeddrukcontrole uit te voeren.
- Vrouwen die in het verleden PE/HELLP hebben gehad op de hoogte stellen van de   
 gevolgen op de lange termijn en alsnog screening aanbieden, al dan niet door huisarts.
- Vrouwen wijzen op revalidatietrajecten en nazorg via de Hellp Stichting. 
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5,27%

26,76%

11,13% 10,94%
6,05%

B C D E F

12,89% 7,81%

G H

7,03% 7,62%

I J

19,53%

KA

2,93%

Ik zit momenteel in de ziektewet.A

B

C

D

E

F

Ik heb nog verlof.

Ik heb in de ziektewet gezeten.

Ja, na regulier zwangerschapsverlof.

Ja, minder uren dan voor de zwangerschap.

Ja, op lager niveau.

G Ja, na een reïntegratie.

H Nee, ik ben gestopt met werken.

I Nee, ik heb ontslag genomen.

J Nee, ik ben nog bezig.

K Anders,

Ben je weer aan het werk gegaan na jouw 
zwangerschapsverlof?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Een aantal noemenswaardige verschillen zijn naar voren gekomen nadat de 
resultaten van de vragenlijsten voor vrouwen die zijn opgenomen en behandeld in 
streekziekenhuizen en vrouwen die zijn opgenomen en behandeld in academische 
ziekenhuizen naast elkaar werden gelegd. Een van die verschillen is het 
eerdergenoemde vaste aanspreekpunt voor de vrouw en haar partner: 18% van de 
vrouwen had een vast aanspreekpunt in het streekziekenhuis, tegenover 29% in het 
academisch ziekenhuis. Ook lag 42% van de vrouwen op een eenpersoonskamer 
in het streekziekenhuis, waar dit voor 69% van de vrouwen in het academisch 
ziekenhuis het geval was.

Grotere verschillen zien we bij de zorg rondom een overleden kindje. Het kwam 
al eerder ter sprake in deze criteria: 88% van de respondenten geeft aan dat er 
in het academisch ziekenhuis genoeg ruimte was om afscheid te nemen van het 
overleden kindje. In het streekziekenhuis was dit percentage slechts 46%, de overige 
54% vindt dat er niet genoeg ruimte is geboden voor het afscheid van haar kindje. 
Ook de aangeboden begeleiding rondom dit overlijden kent deze verschillen: in 
het academisch ziekenhuis wordt aan 75% van de ouders aangeboden om foto’s 
te (laten) maken van hun overleden kindje, tegenover 21% in het streekziekenhuis. 
Ook liggen de percentages hoger in de academische ziekenhuizen als het gaat 
om het aanbieden van begeleiding bij rouwverwerking (50% tegenover 12% in 
streekziekenhuizen), begeleiding bij het regelen van de uitvaart (62,5% tegenover 4% 
in streekziekenhuizen), begeleiding bij het doen van aangifte van het overleden kindje 
(75% tegenover 25% in streekziekenhuizen) en het aanbieden van maatschappelijk 
werk of psychologische hulp (75% tegenover 13% in streekziekenhuizen). 

Van de vrouwen die in het academisch ziekenhuis waren opgenomen, geeft 75% 
aan naar haar kindje toe te kunnen op haar verzoek. In het streekziekenhuis ligt 
dit percentage op 66%. Ook lijkt een gesprek met de neonatoloog of kinderarts in 
het academisch ziekenhuis meer voor de hand liggend: 78% van de ouders hebben 
contact met een neonatoloog of kinderarts, tegenover 54% in het streekziekenhuis.
Van de vrouwen wiens kindje wel blijft leven, wordt er aan 57% maatschappelijk 
werk aangeboden in academische ziekenhuizen. In de streekziekenhuizen wordt dit 
aan 38% van de vrouwen aangeboden.

Een nazorgtraject aanbieden gebeurt meer in het academisch ziekenhuis (33%) dan in het 
streekziekenhuis (17%). Van de vrouwen in het streekziekenhuis die dit aangeboden krijgen, maakt 
67% gebruik van dit nazorgtraject, in het academisch ziekenhuis ligt dit getal op 45%. Hierbij moet 
gezegd worden dat vrouwen veelal uitwijken naar andere ziekenhuizen voor nazorgtrajecten, de 
percentages willen dus niet zeggen dat ook 67% van de vrouwen een nazorgtraject volgt in het 
eigen (streek)ziekenhuis.

5. Verschillen onderzoeksresultaten 
streekziekenhuizen en academische 
ziekenhuizen
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In de tweede run is de ervaring van de partner kort bevraagd. Geconcludeerd moet worden dat dit 
in de toekomstige achterbanbevraging meer aandacht behoeft.

Alle partners gaven aan een vast informatiepunt/gesprekspartner te missen. Dit 
terwijl in de bevraging werd aangegeven dat ze zich grote zorgen maakten om hun 
zwangere partner.

6. De partner

Kon je ergens terecht met 
je vragen?

Maakte je je veel zorgen?
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25%

NeeJa

75%
100%

NeeJa

0%
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Om vast te stellen in hoeverre de zorg rondom PE/HELLP is verbeterd of verslechterd 
de laatste jaren zijn de cijfers van de respondenten die tussen 6 à 10 jaar geleden 
zijn bevallen vergeleken met de respondenten die korter dan 1 jaar geleden zijn 
bevallen. 

Betere informatieverstrekking 

Wat vooral opvalt is dat vrouwen aangeven dat de informatievoorziening vanuit de 
verloskundige is verbeterd: waar tussen 6 a 10 jaar geleden 0% van alle respondenten 
voor de 21ste zwangerschapsweek informatie ontving over PE/HELLP, ligt dat getal 
nu op 7%. En waar toen slechts 5% van de zwangeren informatiemateriaal (in de 
vorm van een brochure of symptomenlijst) ontving, bedraagt dat aantal nu 17%. 

Van de vrouwen die 6 à 10 jaar geleden is bevallen, meent 31% dat zij te laat is 
doorgestuurd naar het ziekenhuis door de verloskundige of huisarts. De vrouwen 
die het afgelopen jaar zijn bevallen delen deze opvatting niet: 0% geeft dit aan. 
Alles bij elkaar genomen geeft 16% van de vrouwen aan ontevreden te zijn over de 
verloskundige zorg, dat aantal bedroeg voor de vrouwen die 6 à 10 jaar geleden zijn 
bevallen 24%.

Ook is er een stijging waarneembaar in het aanbieden van nazorg: 6 à 10 jaar geleden 
werd dat aan 25% van de vrouwen aangeboden, nu aan 41%.

Opvallend genoeg zoeken vrouwen die 1 jaar geleden zijn bevallen voor het eerst 
medische hulp tussen week 31 en 35, de vrouwen van 6 à 10 jaar geleden deden dit 
tussen week 26 en 30 al, terwijl de klachten zowel toen als nu voornamelijk tussen 
week 26 en 30 beginnen. Vrouwen lijken nu dus later aan de bel te trekken dan toen. 
Of dat gevolgen heeft voor het verloop van hun behandeling kwam niet naar voren 
uit dit onderzoek.

7. Verschillen onderzoeksresultaten 
zorg toen & nu
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Per jaar worden circa 500 vrouwen getroffen door het HELLP-syndroom of een ernstige vorm 
van pre-eclampsie. Met in totaal 674 vrouwen die meewerkten aan de vragenlijsten die de basis 
vormden voor deze kwaliteitscriteria, kunnen we vaststellen dat de cijfers genoemd in deze 
kwaliteitscriteria een representatief beeld geven.

Voor sommige onderdelen bleek dat er meer onderzoek nodig is om tot duidelijke conclusies 
en daaruit voortvloeiende aanbevelingen te komen: de Hellp Stichting is voornemens deze 
onderdelen in de toekomst verder te onderzoeken. Het betreft hier onder andere thuismonitoring 
bij vrouwen met een dreigende diagnose van PE/HELLP, de mentale klachten die optreden rondom 
en na PE/HELLP, of er veel verschil bestaat tussen de zorg in de onderlinge provincies en de rol 
van de partner van de vrouw met PE/HELLP.

De Hellp Stichting zal in de toekomst grote achterbanraadplegingen blijven houden. Dit niet alleen 
om te inventariseren wat de lagunes in zorg zijn vanuit het perspectief van de PE/HELLP-vrouw en 
haar partner, maar tevens om het effect van de aanbevelingen gedaan vanuit de kwaliteitscriteria 
te toetsen. 

Nawoord



Hellp Stichting is een patiëntenorganisatie die gerund wordt door vrijwilligers die allen zelf of in hun directe omgeving 

zijn geconfronteerd met een PE/HELLP. 

Gewerkt wordt met donaties en een subsidie vanuit het Ministerie van VWS. Hierdoor kunnen er enkele diensten zoals de 

(financiële) administratie en webbeheer ingekocht worden.


