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Inleiding. 

In het raport Onderzoek naar Pre-natale Zwangerschapsbegeleiding (Hagedoren en 
Pepels 1992) zijn de resultaten van een onderzoek naar de prestaties van 
zwangerschapstherapie weergegeven. Een van de therapeutes die in het onderzoek 
betrokken waren is in dit kort raport verder geanalyseerd. Deze therapeute is als 
veertiende genummerd in de lijst van therapeutes in enquete 1. Haar naam is Nelly 
Peters. 

Bekeken wordt of de prestaties van de betreffende therapeute significante afwijkingen 
vertoont met het gemiddelde van de totale resultaten. Voor wat betreft de prestaties zijn 
er twee manieren om deze te toetsen. In hoofdstuk 1 hebben we de tevredenheid van de 
klanten bekeken. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 getoetst welke oefeningen weI en 
welke niet in de cursus aan bod zijn gekomen. 
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Hoofdstuk 1: Tevredenheid van de klanten. 

De tevredenheid van de klanten hebben we getoetst aan de hand van de enquete die door 
zwangere vrouwen die therapie bij de Kruisvereniging gevolgd hebben is ingevuld. 
We doelen hiennee op vraag 33 uit enquete 1: 

33 In welke mate heeft U steun van de zwangerschapsbegeleiding bij de bevalling gehad? 

De zwangerschapsbegeleiding was voor mij: 

- zeer nuttig 
- nuttig 
- niet nuttig 
- helemaal niet nuttig 

1 
2 
3 
4 

Om de resultaten wat meer hanteerbaar te maken hebben we de antwoorden achteraf 
vervangen door cijfers. Zeer nuttig is gewaardeerd als een 8, nuttig als een 6, niet nuttig 
als een 4 en helemaal niet nuttig als een 2. 

De antwoorden op deze vraag zijn voor alle docenten in de kruistabel op de volgende 
pagina samengevat. 
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SPSS/PC+ 

Crosstabulation: DOCENT by nut van de cursus 

NUT-> 

DOCENT 

Count 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

CoLumn 
Total 

Izeer 
Inuttig1 

4 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

6 

5 

3 

3 

16 

2 

4 

9 

8 

6 

79 
27.0 

nuttig 

2 

12 

4 

2 

8 

4 

7 

10 

4 

1 

4 

2 

'I 

3 

15 

11 

3 

20 

18 

4 

3 

17 

11 

18 

182 
62.1 

Number of Missing Observations = 4 

niet 
nuttig 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

3 

4 

1 

1 

3 

24 
8.2 

This procedure was completed at 17:48:08 

totaal 
niet nut 

4 

1 

1 

2 

1 

'I 

2 

8 
2.7 

4/8/92 

Row 
TotaL 

16 

5 

3 

10 

9 

7 

18 

6 

3 

5 

5 

2 

3 

24 

18 

6 

26 

38 

7 

7 

26 

20 

29 

293 
100.0 
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Vervolgens is er een rangorde aan gebracht tussen de diverse docentes. Voor het 
antwoord zeer nuttig krijgt een docente 8 punten, voor het antwoord nuttig 6 punten, niet 
nuttig 4 punten en totaal niet nuttig 2 punten. Het totaal aantal punten werd gedeeld 
door het aantal waarnemingen per docente. Zo komen we aan de volgende scores: 

nr. docente aantal score 
respon-
dent en 

I 
19 3 7.2 
! 
. 11 5 7.2 

20 7 7.1 

12 2 7 

16 6 7 

22 20 6,7 

21 26 6,6 

18 38 6,6 

1 16 6,5 

10 5 6,4 

15 18 6,3 

5 9 6,2 

1 14 24 6,1 

6 7 6 

13 3 6 

17 26 6 

19 7 6 

4 10 5,8 

8 6 5,6 

7 18 5,2 

3 3 4,6 

gemiddeld 12 6,26 II 

Helaas is het aantal waarnemingen per docente zeer verschillend. Het is derhalve 
onmogelijk een betrouwbare uitspraak te do en over het nut van de cursus per docente. 
Alleen over docentes met 10 of meer waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden. 

Therapeute nummer 14 blijkt een gemiddelde score van 6,1 te hebben. Vergeleken met 
het totale gemiddelde van 6,26 is dit geen slechte score. Ook wanneer de rangschikking 
van de therapeutes onderling bekeken wordt is geen slecht resultaat zichtbaar. 
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Conclusie. 

Therapeute nummer 14 scoort een 6,1 wanneer het nut van haar cursus bekeken wordt 
door haar klanten. Dit resultaat is te vergelijken met de normering "nuttig". Van de 9 
therapeutes die een betrouwbaar aantal waarnemingen hebben (10 of meer), heeft 
therapeute nummer 14 geen significant slechte score. 
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Hoofdstuk 2: Mate waarin oefeningen aan bod zijn 
gekomen. 

In enquete 1 zijn tientallen vragen opgenomen die behoren te toetsen welke oefeningen 
wei en welke niet aan bod zijn gekomen. Per vraag hebben we bekeken wat de klanten 
van iedere therapeute geantwoord hebben. In dit hoofdstuk willen we de antwoorden van 
klanten van therapeute 14 vergelijken met de antwoorden van de klan ten van aIle 
therapeutes gemiddeld. In de onderstaande tab ellen zijn de antwoorden van therapeute 14 
uitgezet tegenover de gemiddelde antwoorden. 

Resuttaten Resultaten Resultaten Resultaten 
Vraag Antwoord therapeute 14 therapeute 14 gemiddeld gemiddeld 

absoluut in % absoluut in % 

18 a ja 4 67 48 50 

nee 2 33 48 50 

18 b ja 2 40 45 48 

nee 3 60 48 52 

18 c ja 6 100 90 94 

nee 0 0 6 6 

18 d ja 6 100 87 91 

nee 0 0 9 9 

18 e ja 2 40 72 76 

nee 3 60 23 24 

20 a ja 6 100 90 94 

nee 0 0 6 6 

20 b ja 5 83 68 72 

nee 1 17 26 28 

20 c ja 6 100 96 100 

nee 0 0 0 0 

20 d ja 6 100 96 100 

nee 0 0 0 0 

20 e ja 5 83 80 83 

nee 1 17 16 17 

22 s js 1 20 51 55 

nee 4 80 42 45 

22 b ja 4 67 57 59 

nee 2 33 39 41 

24 a js 6 100 96 100 

nee 0 0 0 0 

24 b ja 6 100 93 98 

nee 0 0 2 2 

6 



Resultaten Resultaten Resultaten ResuLtaten 
Vraag Antwoord therapeute 14 therapeute 14 gemiddeLd gemiddeLd 

absoLuut in % absoLuut in % 

24 c ja 6 100 93 98 

nee 0 0 2 2 

24 d ja 4 100 68 72 

nee 0 0 26 28 

26 a ja 6 100 96 100 

nee 0 0 0 0 

26 b ja 6 100 93 97 

nee 0 0 3 3 

26 c ja 6 100 94 98 

nee 0 0 2 2 

29a ja 6 100 79 82 

nee 0 0 17 18 

29 b ja 1 25 28 30 

nee 3 75 66 70 

30a ja 2 40 17 18 

nee 3 60 78 82 

30 b ja 5 100 36 38 

nee 0 0 59 62 

30 c ja 1 33 16 17 

nee 2 67 77 83 

31 a ja 6 100 93 99 

nee 0 0 1 1 

31 b ja 6 100 90 97 

nee 0 0 3 3 

31 c ja 5 100 82 88 

nee 0 0 11 12 

31 d ja 3 50 51 54 

nee 3 50 43 46 

Allereerst willen we een opmerking maken over het feit dat niet elke vraag evenveel 
antwoorden heeft. Dit komt omdat sommige vrouwen enkele vragen hebben overgeslagen. 

Om de antwoorden van docente 14 en die van aIle docenten met elkaar te kunnen 
vergelijken hebben we in beide gevallen de gemiddelde waarde uitgerekend (in resp. 
kolom 4 en 6). 
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Om de resultaten wat overzichtelijker te maken heb ik hierbeneden een samenvatting 
gemaakt. De gevallen waarin het verschil tussen therapeute 14 en aIle therapeutes meer 
dan 20 % bedragen zijn hier aangegeven. 

Vl'aag Antwool'd en 
d in % 

18 e ja 40 76 

nee 60 24 

22 a ja 20 55 

nee 80 45 

24 d ja 100 72 

nee 0 28 

30 a a 40 18 

nee 60 82 

30 b ja 100 38 

nee 0 62 

Voor wat betreft de mate waarin oefeningen gegeven worden kunnen we de volgende 
concIusies trekken. 
In 5 gevallen was er een verschil grater dan 20 %, twee maal viet dit negatief voor 
therapeute 14, drie maal positief. 
Over het algemeen kan men stellen dat er geen significante verschillen zijn tussen 
therapeute 14 en de andere therapeutes voor wat betreft het behandelen van oefeningen. 
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Conclusies. 

Bet onderzoek naar de presta ties van therapeute nummer 14 heeft de volgende 
bevindingen naar voren doen komen. 

Voor wat betreft het nut van de therapie blijkt dat de betreffende therapeute gemiddeld 
scoort. 
Voor wat betreft het aantal behandelde oefeningen blijkt dat er geen significant verschil 
tussen therapeute 14 en de andere therapeutes aan te geven is. 
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Bijlage 1 

01 Hoe oud bent U? 
- jonger dan 20 jaar 1 
- 20 tot 25 jaar 2 
- 26 tot 30 jaar 3 
- 31 tot 35 jaar 4 
- 35 tot 40 jaar 5 
- ouder dan 40 jaar 6 

02 Heeft U voor deze bevalling al een of meerdere bevallingen 
gehad? 

- nee 
- 1 
- 2 
- 3 of meer 

1 
2 
3 
4 

03 Heeft U voor deze bevalling een ernstig zwangerschapspro
bleem (bijv. een miskraam) gehad? 

- ja 1 
- nee 2 

Indien U bij vraag 03 nee geantwoord heeft ga dan verder met 
vraag 05, indien U ja geantwoord heeft ga verder met vraag 04. 

04 vindt U dat een zwangerschapsbegeleidster er met U over 
moet praten op welke wijze U aan de zwangerschapsbegelei
ding deelneemt gezien Uw zwangerschapsprobleem in het 
verleden? 

- ja 
- nee. 

1 
2 

10 



05 Welke docente had U bij de cursus? 

- Aukje Oostdijk 1 
- Carin Tlinissen 2 
- V.A.A. van Zelst 3 
- Petra Jonkers 4 
- Hanny van de Geer 5 
- Jos Markus 6 
- Lia Peet 7 
- Dorian Jonkers 8 
- Marja van de Ven 9 
- B. Russel 10 
- Marie-Lou van Eekeren 11 
- Juul Tomassen 12 
- Elly Soetens 13 
- Nelly Peters 14 
- Gea Brekelmans 15 
- Henriette Bel 16 
- H. Daris 17 
- Jacqueline van Nieuwkasteele 18 
- Ellen Roex 19 
- Adrie Spaargaren 20 
- Anneke van Deudekom 21 
- Ingrid Kerkhofs 22 

- weet ik niet meer 23 

06 Uit hoeveel lessen bestond de gehele zwangerschapscursus 
voor de bevalling (inclusief les met partner)? 

Vul op de stippellijn het aantal lessen in: •••... 

07 Hoeveel van bovenstaande lessen heeft U gevolgd? 

Vul op de stippellijn het aantal lessen In: ..... . 

Indien U aIle lessen gevolgd heeft ga dan verder met vraag 9. 
Ga anders door met vraag 8. 

08 Waarom heeft U niet aIle lessen gevolgd? 
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09 Hoeveel lessen lijken U gewenst voor de gehele zwanger 
schapscursus voor de bevalling? 

Vul op de stippellijn het gewenste aantal lessen in: •.... 

10 Hoeveel lessen waren er voor U en Uw partner tesamen? 

Vul op de stippellijn het aantal lessen in: .....• 

11 Hoeveel lessen zou U met Uw partner willen volgen? 

Vul op de stippelijn het gewenste aantal lessen in: 

12 Hoelang duurden de lessen? 
- 1/2 uur 1 
- 3 kwartier 2 
- 1 uur 3 
- 1 uur en 1 kwartier 4 
- 1 1/2 uur 5 
- 1 uur en 3 kwartier 6 
- 2 uur 7 
- anders nl: .......... 8 

We kunnen ons voorstellen dat U de lessen door bijv. verveling 
of vermoeiing te lang vond. Ook kan het mogelijk zijn dat ze 
naar Uw mening langer konden duren. Als U over de lesduur 
tevreden was kunt U bij de volgende vraag hetzelfde antwoord 
geven als bij vraag 12. 

13 Hoelang zou U willen dat de lessen duren? 
- 1/2 uur 1 
- 3 kwartier 2 
- 1 uur 3 
- 1 uur en 1 kwartier 4 
- 1 1/2 uur 5 
- 1 uur en 3 kwartier 6 
- 2 uur 7 

14 Hoeveel personen volgden in UW groep, gemiddeld gezien de 
cursus? 

- 1 tot 5 
- 6 tot 10 
- 11 tot 15 
- 16 tot 20 
- meer dan 20 

1 
2 
3 
4 
5 

Bij de vorige vraag heeft U ingevuld hoeveel personen in Uw 
groep zaten. Het is mogelijk dat U bijvoorbeeld in verband met 
gezelligheid liever in een grotere groep les had gekregen. 
Mischien had U een kleinere groep waarin U bijvoorbeeld meer 
aandacht had gekregen prettiger gevonden. Als U met het aantal 
personen in Uw groep tevreden was geef dan bij de volgende 
vraag hetzelfde antwoord als bij vraag 14. 

12 



15 Wat lijkt U het beste aantal personen voor een cursus 
groep? 

- 1 tot 5 
- 6 tot 10 
- 11 tot 15 
- 16 tot 20 
- meer dan 20 

1 
2 
3 
4 
5 

16 Was de zaal waarin de cursus gegeven werd goed bereikbaar 
voor U? 

- ja 
- nee 

1 
2 

17 Hoe bent U met de cursus in contact gekomen? 
- via familieleden of vrienden 1 
- via de huisarts 2 
- via de Kruisvereniging 3 
- via affiches, folders 4 

- anders nl.: 5 ------------------

De komende vragen hebben betrekking op de inhoud van de curus. 

De vragen 18 en 19 gaan over voorlichting en advisering 
aangaande de leefstijl van de zwangere vrouw. 

18 Heeft U tijdens de zwangerschapsbegeleiding van de Kruis
vereniging voorlichting en advisering gehad over: 

* voeding? 
- ja 
- nee 

* geneesmiddelen/roken/alkohol? 
- ja 
- nee 

* beweging en rust? 
- ja 
- nee 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

* psychische en lichamelijke veranderingen onder invloed 
van de zwangerschap? 

- ja 7 
- nee 8 

* de groeiende baby? 
- ja 
- nee 

9 
10 
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19 Zou u tijdens de zwangerschapsbegeleiding van de Kruisver
eniging ook over andere aspecten voorlichting en advise
ring willen hebben en zo ja, over welke aspecten? 

- ja, nl.: __________________________________________ _ 1 

- nee 2 

De vragen 20 en 21 gaan over het aanleren van dingen die de 
leefstijl van de zwangere vrouw verbeteren en vergemakkelij
ken. 

20 Zijn U tijdens de zwangerschapsbegeleiding van de Kruis
verenigingde volgende dingen aangeleerd: 

* een goede houding? 
- ja 
- nee 

1 
2 

* een aan de zwangerschap aangepast bewegingspatroon? 
- ja 3 
- nee 4 

* het aan- en ontspannen van de bekkenbodem? 
- ja 
- nee 

5 
6 

* het doen van oefeningen van buik- rug- been- en schou
derspieren? 

- ja 
- nee 

7 
8 

* ademhalingstechnieken, die het leven tijdens de zwanger
schapsperiode moeten vergemakkelijken? 

- ja 9 
- nee 10 

21 Zijn er nog andere dingen die U tijdens de zwangerschaps
begeleiding van de Kruisvereniging aangeleerd zou willen 
krijgen en zo ja, welke dingen? 

- ja, nl.: ________________________________________ __ 1 

- nee 2 
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22 Werd U tijdens de zwangerschapsbegeleiding van de Kruis
vereniging geholpen met het zich instellen op het komend 
ouderschap door: 

* het in contact komen met andere aanstaande ouders? 
- ja 1 
- nee 2 

* het deelnemen aan bijeenkomsten voor aanstaande ouders 
bij de Kruisvereniging: 

- ja 3 
- nee 4 

23 Had U achteraf nog andere hulp m.b.t. het zich instellen 
op het komend ouderschap in de zwangerschapsbegeleiding 
willen hebben en zo ja, welke hulp? 

- ja, nl.: ------------------------------------------ 1 

nee 2 

De vragen 24 en 25 gaan over kennisoverdracht aangaande de 
voorbereiding op de bevalling. 

24 Heeft de begeleidster U bekend gemaakt met: 

* de normale bevalling? 
- ja 
- nee 

* andere baringshoudingen? 
- ja 
- nee 

* tekenen van de naderende bevalling? 
- ja 
- nee 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

* de hulp gegeven door het ziekenhuis en apparatuur die 
daarbij gebruikt wordt? 

- ja 7 
- nee 8 

25 Had U, achteraf gezien, tijdens de zwangerschapsbegelei
ding, nog meer informatie over dingen die met de bevalling 
te maken hebben willen hebben en zo ja, welke informatie? 

- ja, nl.: ________________________________________ __ 1 

nee 2 
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De vragen 26 en 27 gaan over het aanleren van dingen zodat men 
beter voorbereid is op de bevalling. 

26 Zijn U tijdens de zwangerschapsbegeleiding de volgende 
dingen aangeleerd: 

* technieken om de weeen op te vangen (ademhaling, warmte 
toediening, houding en rugmassage)? 

- ja 1 
- nee 2 

* perstechnieken? 
- ja 
- nee 

* algemene ontspanningsoefeningen? 
- ja 
- nee 

3 
4 

5 
6 

27 Zijn er nog meer dingen als voorbereiding op de bevalling 
die U tijdens de zwangerschapsbegeleiding aangeleerd had 
willen krijgen en zo ja, welke dingen? 

- ja, nl.: ------------------------------------------ 1 

- nee 2 

28 Heeft de begeleidster U er tijdens de zwangerschapsbege
leiding op gewezen dat U in het ziekenhuis niet bang moet 
zijn dingen te vragen en te zeggen (wie er bij de beval
ling aanwezig is, of U borstvoeding wilt geven enz.)? 

- ja 1 
- nee 2 

Vraag 29 gaat over het lichamelijk en geestelijk herstel van 
de vrouw na de bevalling. 

29 Heeft U tijdens de zwangerschapsbegeleiding informatie 
gekregen over hoe men na de zwangerschap zo goed mogelijk 
kan herstellen voor wat betreft: 

* beweging en rust? 
- ja 
- nee 

* voeding voor de moeder na de bevalling? 
- ja 
- nee 

1 
2 

3 
4 
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30 Heeft U tijdens de zwangerschapsbegeleiding informatie 
gekregen over hoe men na de zwangerschap zo goed mogelijk 
kan herstellen voor wat betreft: 

* omgang met dagelijkse problemen (bijvoorbeeld opvang van 
andere kinderen en koken)? 

- ja 5 
- nee 6 

* het lichamelijk herstel (bijvoorbeeld oude gewicht 
terug krijgen)? 

- ja 7 
- nee 8 

* het psychisch herstel (bijvoorbeeld weer contact 
krijgen met collega's)? 

- ja 9 
- nee 10 

De oefeningen die men voor de geboorte heeft gedaan waren om 
de bevalling optimaal te laten plaatsvinden. Na de bevalling 
moeten ook oefeningen worden gedaan met een ander doel, name
lijk om lichamelijk van de bevalling te herstellen. Hierover 
gaat vraag 31. 

31 Zijn de volgende oefeningen tijdens de zwangerschapsbege
leiding aangeleerd: 

* bekkenbodemoefeningen? 
- ja 
- nee 

* buik- en rugspieroefeningen? 
- ja 
- nee 

1 
2 

1 
2 

* oefeningen voor been-, heup-, bil-, nek- en schouder 
spieren? 

- ja 
- nee 

1 
2 

* gezonde houding en bewegingspatroon met be trekking tot 
het omgaan met de baby? 

- ja 1 
- nee 2 
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Misschien vond U het niveau van de begeleiding te hoog, met de 
antwoorden op de volgende vraag kan het niveau van de begelei
ding eventueel bijgesteld worden. 

32 Wat was de laatste schoolopleiding die U gevolgd hebt? 

- basisschool/lagere school 
- MAVO 
- HAVO 
- VWO 
- lagere beroepsopleiding 
- middelbare beroepsopleiding 
- hogere beroepsopleiding 
- universitaire opleiding 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

33 In welke mate heeft U steun van de zwangerschapsbegeleid
ding bij de bevalling gehad? 

De zwangerschapsbegeleiding was voor mij: 

- zeer nuttig 
- nuttig 
- niet nuttig 
- helemaal niet nuttig 

1 
2 
3 
4 
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