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40%
VAN VROUWEN ERVAARDE

GEEN KEUZEVRIJHEID TIJDENS

HAAR ZWANGERSCHAP OF

BEVALLING.

1 op 5 vrouwen kijkt negatief terug

op haar bevalling

1 OP DE 3 VROUWEN heeft ten

minste één vervelende ervaring

met een zorgverlener  rond de

bevalling gehad

 

1 op 5  vrouwen noemde

 een ruwe behandeling

30% vond de

communicatie met

zorgverleners niet

optimaal
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54,4%54,4%

 

DAT ZIJN

JAARLIJKS

97.616 VROUWEN

PER DAG 266

ERVAART ÉÉN VAN DE 7 VORMEN 

OBSTETRISCH GEWELD

Vb. fysiek tegenhouden, vastpakken,
(om) duwen, benen spreiden,
doorgaan terwijl de vrouw stop of
nee zegt.

01. FYSIEK

vb.Tot stilte sommeren,
schreeuwen, denegrerend
taalgebruik, uitlachen, kleineren en
uitschelden.

03. VERBAAL

vb. Overbelast zorgsysteem,
gebrekkige naleving van WGBO,
protocol boven wet volgen, massaal
overdragen naar de 2e lijn zonder
overleg met de zwangere.

04. FALEND ZORGSYSTEEM 05. DISCRIMINATIE & STIGMA

vb. Discriminatie, stigma en
vooroordelen adh van afkomst,
huidskleur, sociale achtergrond,
lichaamsbouw, handicap.

06. SLECHTE COMMUNICATIE

Zwangeren onder druk zetten
door  buitenproportionele nadruk
op risico's (de dode baby kaart)
zonder context te geven. Dreigen
met juridische stappen.

EMOTIONELE DRUK

Tot stilte sommeren, schreeuwen,
denegrerend taalgebruik, uitlachen,
kleineren en uitschelden.

VERBAAL GEWELD

Fysiek tegenhouden, vastpakken,
(om)duwen, benen spreiden, doorgaan
terwijl de vrouw stop of nee zegt.

FYSIEK GEWELD

Dwang en manipulatie, chantage om
zwangere keuzes te laten maken die ze
anders niet had gemaakt. Vrouwen niet
informeren over hun keuzevrijheid.
Eenzijdige informatie over de voorgestelde
behandeling.

SLECHTE COMMUNICATIE

GEEN STEUN ERVAREN
Alleen gelaten worden, genegeerd, niet
serieus genomen worden, hulp
geweigerd, gebrek aan privacy, moeder
en kind zonder aanwijsbare reden uit
elkaar

 Vrouwen niet informeren over hun
keuzevrijheid. Eenzijdige informatie over
de voorgestelde behandeling.

GEEN KEUZEVRIJHEID

DISCRIMINATIE &
STIGMA
Discriminatie, stigma en
vooroordelen op basis van afkomst,
huidskleur, sociale achtergrond,
lichaamsbouw, handicap van de
zwangere.
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