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CENTERING: INNOVATIE IN ZORG ROND OUDERSCHAP

TNO is begonnen met een nieuwe vorm van zorg rond zwangerschap en 
geboorte: CenteringPregnancy TM. Deze methode is in de VS bewezen  
succesvol en door TNO vertaald naar de Nederlandse praktijk. Een-op-een 
controles bij verloskundige of gynaecoloog zijn daarin vervangen door 
groepssessies met tien tot twaalf zwangere vrouwen onder leiding van 
twee zorgprofessionals. De moeders in spe zijn onverdeeld enthousiast. Na 
de geboorte kunnen zij verder met de Centering-aanpak, nu rond  
opvoeding: CenteringParenting TM.

GOEDE RESULTATEN
CenteringPregnancy TM heeft in de VS goede resultaten laten zien. Zo nam het aantal te 
vroeg geboren kinderen af en verminderde de kans op babysterfte. CenteringPregnancy TM 
is in ons land aan een opmars bezig. De drie verloskundige praktijken die ermee zijn gestart 
in 2012 zijn eind 2014 uitgebreid tot ruim dertig. TNO streeft ernaar de methode in 

samenwerking met de KNOV bij 
enkele honderden praktijken in te 
voeren. Ook zijn verschillende 
ziekenhuizen ermee begonnen.

SAMENWERKING TUSSEN 
ZORGPROFESSIONALS
Voor de groep staan altijd twee 
zorgverleners van verschillende 
disciplines, die zo ook van elkaar 
leren. Samenwerking tussen 
verschillende disciplines past ook 
naadloos in het andere initiatief: 
CenteringParenting TM. Onder vrouwen 
blijkt er behoefte na de geboorte van 
hun kind opnieuw in groepen bij 
elkaar te komen. Die vervangen dan 
de meeste reguliere bezoeken aan 
het consultatiebureau. Daar waar tot 
nu toe alle aandacht uitgaat naar het 
kind, krijgt in dit model ook de 
moeder een prominente plek. 



CENTERING PREGNANCY: DE AANPAK

DE PLUS VAN DE GROEP
‘De vrouwen voelen zich in groepsverband veel beter ondersteund dan bij individuele controles. Ze hebben niet alleen begeleiding 
door een zorgverlener maar vinden ook steun bij elkaar. Het is veel makkelijker moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld te 
bespreken of ongezonde gewoonten als roken, drinken of snoepen’, vertelt dr. Marlies Rijnders, onderzoeker verloskunde bij TNO. 
‘Dat is ook de reden dat verloskundigen die in de groepen werken enthousiast zijn. Ze vinden de methode verfrissend en uitdagend. 
Je kunt tijdens een bezoek tegen een zwangere vrouw wel zeggen dat ze niet moet roken of drinken, maar in een groep steunen de 
anderen je hierin.’

  DE KERN VAN CENTERING

   Centering integreert drie belangrijke componenten   
  voor gezondheid met de verloskundig-medische 
  zorg:

  1. Zelfmanagement
  2. Ontwikkeling van kennis
  3. Groepsondersteuning
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BASIS: CENTERING PREGNANCY IN 
DE VS
CenteringPregnancy TM vindt zijn oorsprong 
in de Verenigde Staten (Rising, 1998). 
Onderzoek toont aan dat er een positief 
effect is op gezondheidsvaardigheden: 
kennis, voorbereiding op de bevalling en 
borstvoeding, ervaren vrouwen meer 
sociale steun en zijn zij tevredener over 
deze vorm van zorg.

DE AANPAK
In plaats van de huidige korte één op één 
controles tijdens de zwangerschap, wordt 
de zorg in 10 sessies aangeboden aan 
een groep van 10-12 zwangeren met 
eenzelfde zwangerschapsduur. Ieder 
groepslid heeft aan het begin van elke 
sessie een kort individueel moment met 
haar verloskundig zorgverlener, waarin 
het medisch onderzoek naar de gezond-
heid van moeder en kind wordt aangevuld 
met groepsdiscussies, interactief leren 
en ervaringen delen. 

MEERWAARDE: ZORGINHOUD & 
SOCIALE NETWERKEN
Het unieke aan CenteringPregnancy TM is de 
groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben 
hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteu-
nen elkaar en vullen elkaar aan. Door de 
langere interactietijd tussen de zorgverle-
ner en de zwangere (120 minuten per 
sessie, in plaats van de gebruikelijke 10-15 
minuten) kunnen zowel klinische-, psychi-
sche-, sociale- en gedragsfactoren meer 
uitgediept worden. 

Daarnaast biedt groepszorg de zwangere 
de mogelijkheid tot het vormen van 
vriendschappen, netwerken en ondersteu-
ningsstructuren die juist zwangeren in 
achterstandssituaties het meest ontberen. 

Ook is er oog voor inbreng van de partner. 
Elke groep bepaalt zelf hoe en bij welke 
onderwerpen partners worden betrokken.

EN DE ZWANGEREN ZELF?
Het blijkt dat zwangeren zelf groepszorg 
veel leuker vinden en veel steun bij elkaar 
vinden. Daarnaast leert de zwangere zelf 
haar gezondheid beter begrijpen en in de 
gaten te houden, doordat ze veel actiever 
betrokken wordt bij het uitvoeren van de 
medische controles.

   WIE WERKEN SAMEN?
   TNO Child Health is partner van het    
   CenteringHealthcare instituut in de 
   Verenigde Staten en ontwikkelt, 
   implementeert en onderzoekt 
   CenteringPregnancy TM en 
   CenteringParenting TM voor    
   Nederland in nauwe samenwerking 
   met beroepsorganisaties zoals de 
Koninklijke Nederlandse Organisatie 

van Verloskundigen (KNOV), professionals 
uit de praktijk en de afdelingen Public 
Health en Obstetrie van het LUMC. 



EVIDENCE: DE STAND VAN ZAKEN

In de Verenigde Staten zijn positieve 
resultaten gevonden voor diverse 
uitkomstmaten. Toch is er meer bewijs, 
ook uit de Nederlandse context, nodig 
om de CenteringPregnancy TM als 
‘bewezen effectief’ te kunnen kwalifice-
ren. De stand van zaken.

2011-2012: HAALBAAR IN 
NEDERLAND?
In 2011-2012 is een studie gedaan 
naar de haalbaarheid van Centering 
Pregnancy TM in Nederland. De resulta-
ten waren veelbelovend: zwangeren en 
verloskundigen waren zeer enthousiast. 
Vrouwen gaven vaker borstvoeding, 
werden minder vaak verwezen en 
hadden minder vaak pijnbestrijding 
nodig tijdens de bevalling.

IMPLEMENTATIE
Na deze positieve resultaten zijn de 
materialen vertaald en aangepast naar 
de Nederlandse situatie. In een pilot 
werden deze geëvalueerd en werd meer 
inzicht verkregen in de praktische 
inrichting van CenteringPregnancy TM.

EFFECTEN
Deze positieve ervaringen vormden de 
basis voor grootschaliger vervolgonder-
zoek, zoals hier onder beschreven.
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CENTERING PREGNANCY: EVIDENCE

Onderzoeksvraag                        
Heeft CenteringPregnancy TM een 

positief effect op psychosociale- en 
gezondheidsuitkomsten?

EFFECTIVITEIT

Onderzoeksvraag                         
Hoe kan deze vorm van  
prenatale zorg landelijk  

geïmplementeerd worden?*

IMPLEMENTATIE

EFFECTIVITEIT
Is CenteringPregnancy TM werkzaam 

in een onderzoekssetting in Nederland? 

IMPACT
De impact van een methodiek als 
CenteringPregnancy TM hangt grofweg af 
van twee elementen: 
1. Is de methodiek effectief?
2. Wordt de methodiek goed uitgevoerd? 

TNO onderzoekt dit met financiering van 
ZonMw, de KNOV en Achmea. De belang-
rijkste onderzoeksvragen en resultaten 
worden hier weergegeven. Voor de opbouw 
van evidence voor CenteringParenting TM 
worden dezelfde stappen gevolgd.

EFFECT- EN 
IMPLEMENTATIEONDERZOEK IN 
NEDERLAND: 2012-2016
Met de positieve resultaten en haalbaar-
heid van CenteringPregnancy ™ in 
Nederland was er voldoende basis voor 
grootschaliger onderzoek. Dit wordt 
uitgevoerd van 2012 tot eind 2015. 

Het onderzoek naar effectiviteit wordt 
uitgevoerd middels een randomised 
controlled trial. Het onderzoek wordt 
gedaan door TNO Child Health in samen-
werking met het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) en vindt voornamelijk 
plaats in de provincie Zuid-Holland. Het 
implementatieonderzoek gebeurt in nauwe 
samenwerking met de KNOV en Achmea 
financiert een onderzoek naar integrale 
zorg in Centering: het samenwerken tussen 
professionals uit twee disciplines.

Via deelnemende praktijken en klinieken 
nemen 1600 vrouwen deel. De helft van 
hen volgt ‘standaard zorg’, de andere helft 
CenteringPregnancy TM. Er worden 
gezondheidsuitkomsten gemeten, zoals 
zwangerschapsuitkomsten (bijvoorbeeld 
geboortegewicht en bevallingstermijn), het 
verloop van de bevalling, leefstijl en 
psychosociaal welzijn (o.a. sociale steun, 
depressie). 

Daarnaast wordt het proces van implemen-
tatie gevolgd. Zo wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar tevredenheid en kosten, 
zodat er aanbevelingen gedaan kunnen 
worden voor landelijke implementatie. 

De resultaten zullen naar verwachting in 
2016 gerapporteerd worden. 

* Bij aangetoonde effectiviteit.

IMPLEMENTATIE
Welke factoren bevorderen of belemmeren 

een goede uitvoering in Nederland?

IMPACT: RESULTATEN IN DE PRAKTIJK
Leidt CenteringPregnancy TM in Nederland tot 

betere gezondheid van moeder en kind?



GEZOND LEVEN
TNO initieert technologische en sociale 
innovatie voor een gezonde inrichting van 
ons leven en voor een vitale samenleving.

TNO Child Health is partner van het 
CenteringHealthcare instituut in de VS en 
ontwikkelt, implementeert en onderzoekt 
CenteringPregnancy TM voor Nederland in 
nauwe samenwerking  met partners. 

Bezoekadres TNO
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

Contactpersoon:  
Dr. M. (Marlies) Rijnders
T 06 2113 4562
E marlies.rijnders@tno.nl
W www.centeringhealthcare.nl

TNO.NL
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Figuur 4. Heatmap van de bezettingsgraad op een middelbare school.

TNO ziet Centering als hét model voor de 
toekomstige zorg tijdens de zwangerschap 
en in de eerste levensjaren: het werken in 
groepen onder begeleiding van professio-
nals uit verschillende disciplines. Het 
bevordert de fysieke en mentale gezond-
heid van moeder en kind en zorgt dat 
gezinnen na een goede zwangerschap zijn 
toegerust hun kind een mooie start te 
geven.

TNO werkt continu aan doorontwikkeling 
van de Centering aanpak. Hiertoe worden 
een aantal concrete stappen gezet: 

 − Doorontwikkeling en landelijke uitrol van 
CenteringPregnancy TM in samenwerking 
met de KNOV en het LUMC

 − Ontwikkeling en landelijke uitrol van 
CenteringParenting TM, in samenwerking 
met organisaties voor Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ)

Centering is het enige model van zorg 
waarin cliënten echt centraal staan: ze zijn 
zelf ‘in the lead’ en participeren in de zorg. 

Daarnaast wordt community building 
gefaciliteerd, waardoor toekomstige ouders 
werken aan een sociaal netwerk. In het 
begin van een zwangerschap staan 
mensen hier vaak voor open: 
CenteringPregnancy TM vormt dan ook de 
basis. De combinatie van medische en 
psychosociale zorg biedt een compleet 
pakket van zorg voor gezinnen.

Zo ondersteunt TNO gemeenten en 
zorgverleners bij het zorgen voor een goede 
start van ouders en kinderen. 

DOORONTWIKKELING ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN

 − Een goede overgang van 
CenteringPregnancy TM naar 
CenteringParenting TM.

 − Borging van Centering in het 
Nederlandse zorgsysteem, zowel door 
kwaliteitsborging als door inbedding in 
de financieringsstructuur van de zorg, in 
samenwerking met de KNOV.

 − Doorontwikkeling van de aanpak voor 
specifieke doelgroepen, als infertiliteits-
klinieken, zwangeren met overgewicht, 
tienerzwangerschappen en zwangeren 
met lage gezondheidsvaardigheden.

 − E-health: het doorontwikkelen van de 
aanpak in de vorm van een app voor 
zorgverleners en ouders.


