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Inleiding 
 
“Family-Centered Maternity Care” is een nieuw 
concept, dat de geborgenheid van het bevallen 
thuis combineert met het comfort van het 
bevallen in het ziekenhuis.  
 
Family-Centered Maternity Care (FCMC) is 
een Amerikaans concept, dat daarom niet 
zomaar overgenomen kan worden in 
Vlaanderen of in Nederland: de organisatie van 
de gezondheidszorg in het algemeen en van 
de pre-, intra- en postpartale zorg in het 
bijzonder, is daarvoor te verschillend. We 
hebben er in deze tekst bewust voor gekozen 
om het concept voor te stellen zoals het 
oorspronkelijk bedoeld is, maar we willen 
proberen om bij de praktische aanbevelingen 
aandacht te schenken aan de eigenheid van 
de Belgische verloskundige situatie. 
 
Drijvende kracht achter het concept FCMC is 
de Amerikaanse Celeste Phillips (zie fig. 1). 
Tijdens het Symposium “Family-Centered 
Maternity Care” in Turnhout was zij aanwezig 
om over “haar baby”, Family-Centered 
Maternity Care, te vertellen. Haar kind was 
begonnen aan een wereldreis, en zij, als een 
goede moeder, volgde het waar het ging… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 1: FOTO CELESTE PHILLIPS 
 

 
 
Symposium  
FAMILY-CENTERED MATERNITY CARE  
 
Vrijdag 27 mei 2005,  
K.H.K – Dept. Gezondheidszorg Turnhout 
 
Programma: 
 
 9.15-9.55: Onthaal 
 9.55-10.00:  Introductie (M. Daneels) 
10.00-10.30:  Filosofie van FCMC  
  (C. Phillips) 
10.30-11.30:  Hoe geven we in Vlaanderen 

gestalte aan FCMC?  
 (Prof. Dr. Temmerman) 
11.30-12.15:  Kan de vroedvrouw hechten 

zonder naald en draad?  
 (Prof. Dr. Deboutte) 
12.15-13.45:  Broodjeslunch 
13.45-14.30:  FCMC in de praktijk  
  (C. Phillips) 
14.30-15.10:  Een kosten – baten analyse 

voor de vroedvrouw  
 (J. Wagemaker) 
15.10-15.30:  De kraamsuite bekeken door 

de architect (M. de Bruyn) 
15.30-16.00:  Vragenronde en afsluiting 
 
 
In wat volgt, willen we een samenvatting geven 
van het symposium. Het was een warme dag – 
de broodjeslunch is buiten doorgegaan onder 
een stralende hemel. Van de zon kunnen we 
moeilijk iets meegeven, maar we willen wel 
proberen iets van de “warmte” van de inhoud 
van deze dag mee te geven. 
 
Filosofie van Family-Centered Maternity 
Care 
 
Family-Centered Maternity Care (FCMC) 
betekent letterlijk “kraamzorg die het gezin 
centraal stelt”: het is “een kosteneffectieve, 
veilige, hoge kwaliteitsgezondheidszorg, die de 
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fysieke en de psychosociale noden van de 
barende, haar familie en de pasgeborene 
erkent, de zorg op deze noden focust en eraan 
aanpast.” (Phillips, 2005).  
 
De zorgverlening is geïndividualiseerd en 
erkent het belang van familiale steun, 
deelname en keuze. FCMC is gebaseerd op 
de overtuiging dat de geboorte een natuurlijk 
proces is, dat minimale en selectieve 
tussenkomst vereist. Zwangerschap en 
geboorte worden beschouwd als normale 
gebeurtenissen in het menselijke leven. Ook al 
gaat het om een normale en meestal blijde 
gebeurtenis, een bevalling brengt een grote 
verandering teweeg in het leven van een man 
en een vrouw. Om de overgang goed te laten 
verlopen, mag een gezin in deze periode van 
onzekerheden niet worden gesplitst: moeder 
en kind worden gezien als een eenheid, niet 
als twee afzonderlijke individuen. 
 
In het concept van FCMC wordt de patiënte in 
een FCMC-kamer opgenomen wanneer zij in 
arbeid is. Zij bevalt er van haar baby en 
verblijft er samen met haar baby tijdens de 
kraamperiode (“Single Room Maternity Care”). 
De kamer is huiselijk ingericht, vrij van alle 
zichtbare medische installaties. De 
zorgverlener komt naar de vrouw toe met 
bepaalde materialen en apparatuur om haar 
tijdens de verschillende fasen van haar 
bevalling te helpen, terwijl ander medisch 
materiaal veilig in de kast is opgeborgen. Om 
FCMC optimaal te implementeren moet het 
ontwerp en de inrichting van de kamers 
volledig hierop zijn afgestemd. 
 
FCMC is een visie op hoe een gezinsgebeuren 
als een bevalling ook in het ziekenhuis zijn 
intieme aspect kan behouden. De vrouw wordt 
voldoende geïnformeerd zodat ze keuzes kan 
maken en een centrale rol kan spelen in alle 
aspecten van de zorg die haar toekomt. Waar 
traditionele kraamzorg een aanbodgestuurde 
zorg is (professional en organisatie bepalen 
het aanbod), gaat het bij FCMC om 
vraaggestuurde zorg: de klant bepaalt de 
vraag. De rollen zijn dus omgedraaid! 
 
De tien basisprincipes  
 
FCMC is een filosofie, die volledig steunt op 
een aantal fundamentele basisprincipes, “de 
10 principes van FCMC” (Phillips, 2005): 
1. De geboorte van een kind wordt gezien als 

een blijde gebeurtenis, niet als een ziekte. 
De zorg is gericht op het behoud van arbeid, 
baring en postpartum als zijnde normale 
gebeurtenissen in het menselijke leven, 

gepaard gaande met dynamische, 
emotionele, sociale en fysische 
veranderingen. 

2. Prenatale zorg is geïndividualiseerd 
naargelang het opleidingsniveau en de 
fysieke, psychosociale, religieuze en 
culturele behoeften van elke vrouw en haar 
gezin. 

3. Perinatale lessen bereiden de familie voor 
op een actieve deelname aan het 
evoluerend proces van bevruchting over 
zwangerschap en geboorte tot ouderschap. 

4. Het zorgteam staat de familie bij tijdens 
het maken van weloverwogen keuzes met 
betrekking tot de zorg tijdens 
zwangerschap, bevalling, geboorte en 
postpartum en de zorg voor de 
pasgeborene. Ze streven ernaar om aan de 
ouders de gewenste professionele ervaring 
aan te bieden. 

5. De vader en/of andere ondersteunende 
personen, gekozen door de moeder, worden 
actief betrokken in het leerproces, de 
bevalling, de geboorte, het postpartum en 
de zorg voor de pasgeborene. 

6. Om het even wanneer de moeder het 
wenst, worden familie en vrienden 
aangemoedigd om aanwezig te zijn, dit 
tijdens het volledige ziekenhuisverblijf, 
inclusief arbeidsfase en geboorte. 

7. Elke vrouw maakt haar arbeidsfase en de 
geboorte door op dezelfde voorziene plaats, 
tenzij er een keizersnede aan te pas komt. 
Wanneer het mogelijk is, vinden ook het 
postpartum en de zorg voor de pasgeborene 
plaats op dezelfde locatie en door de 
dezelfde zorgverleners. 

8. Moeders zijn de beste zorgverleners voor 
hun eigen kinderen. Wanneer moeders voor 
hun baby’s zorgen, verandert de rol van het 
zorgteam. Hun zorgverlenende rol verandert 
eerder in een ondersteunende rol wanneer 
de moeder of de familie de zorgverlening 
overnemen. 

9. Wanneer moeder–babyzorg is 
verwezenlijkt, zorgt dezelfde persoon voor 
zowel moeder als kind, ook wanneer zij voor 
een korte periode gescheiden zijn. 

10. Ouders hebben altijd toestemming om hun 
pasgeborene te zien, ook wanneer het een 
hoogrisicobaby betreft. Ze worden 
betrokken bij de zorg voor hun kinderen 
voor zover de gezondheidstoestand van de 
baby dat toelaat. 

 
Wetenschappelijk resultaten: een kosten–
batenanalyse 
 
Uit onderzoek is gebleken dat FCMC 
belangrijke voordelen biedt: 
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• Betere (medische) resultaten, vb. betere 
resultaten op vlak van borstvoeding door 
rooming-in (Klaus & Kennell, 1982; Perez-
Escamilla et al., 1994; Prodromidis et al., 
1995, in: Phillips, 2005), vb. minder 
kunstverlossingen en minder postnatale 
depressies door ondersteuning tijdens de 
bevalling (Hodnett, 1999, in: Phillips, 2005), 
vb. betere ouder-kindbinding (Deboutte, 
2005). Wat betreft de ondersteuning is het 
zo dat gericht onderzoek het belang heeft 
aangetoond van het opbouwen van een 
netwerk rond moeder en kind om zo de 
ondersteuning (materiële verzorging, 
organisatie, …) te verstevigen. Een 
belangrijk aspect is de toegenomen 
betrokkenheid van de vader, die zo als 
steunverlener optimaler kan functioneren;  

• Verhoogde tevredenheid bij de moeders 
en families bij FCMC ten opzichte van 
traditionele kraamzorg (Watters & 
Kristiansen, 1995; Hunter & Larrabee, 1998; 
Hodnett, 1999; Janssen et al., 2000, in: 
Phillips, 2005); 

• Verhoogde tevredenheid bij het personeel, 
verhoogde flexibiliteit en efficiëntie van het 
personeel (Watters & Kristiansen, 1995; 
Altimier, 1995; Janssen et al., 2001, in: 
Phillips, 2005); 

• Lagere kosten voor de gezondheidszorg, 
o.a. door minder spoedopnames, minder 
heropnames in het ziekenhuis (Forsythe, 
1995; Solberg, 1996; Talbert-May, 1995, in: 
Phillips, 2005), door het bereiken van betere 
medische resultaten in de neonatale zorg en 
dus kortere verblijven op de NIC-afdeling 
(Als et al., 1994; Buehler er al., 1995, in: 
Phillips, 2005), en door efficiënter gebruik 
van personeel, uitrusting en materiaal 
(Altimier, 1995; AAP & ACOG, 1997, in: 
Phillips, 2005). 

 
Nadelen van FCMC zijn: 
• de hoge startkosten; 
• het feit dat niet of moeilijk voorspeld kan 

worden na hoeveel tijd “breakeven” zal 
worden bereikt (het punt waarop de 
investeringen en de opbrengsten aan elkaar 
gelijk zijn) of na hoeveel tijd winst zal 
worden gemaakt. 

 
Gelijkaardige resultaten zijn ook dichter bij huis 
aangetoond: in het Diakonessenhuis in Utrecht 
zijn nu ruim anderhalf jaar (m.n. sinds begin 
2004) de zogenaamde “kraamsuites” in 
gebruik. In deze “kraamsuites” verblijft de 
vrouw van bij haar aankomst in het ziekenhuis 
tot aan het ontslag in dezelfde kamer, dus van 
bij het begin van de arbeid, tijdens de bevalling 

en tijdens de kraamperiode, tot wanneer zij 
naar huis gaat. 
Bij de implementatie van FCMC rezen een 
aantal (vooral praktische) obstakels in 
vergelijking met de traditionele kraamzorg. 
Voorbeelden hiervan zijn (Wagemaker, 2005):   
• de quasi-continue aanwezigheid van 

familie en naasten; 
• de noodzaak om de vrouw en haar partner 

te betrekken bij het zorgplan en om 
bijgevolg uitleg te geven aan de vrouw en 
haar gezin; 

• de omslag in het denken: van 
“zorgverlener” naar “trainer in zorg 
verlenen”; 

• meer afstanden lopen dan op de 
verlosafdeling het geval was, vb. het meer 
rondlopen met apparatuur en materiaal; 

• het “belet-gevoel” wanneer men de suites 
binnengaat (je bent er te gast!), met daarbij 
het onbehaaglijk gevoel omdat je je moet 
aanpassen (het werkterrein is ingenomen 
door andere personen); 

• alles speelt zich achter gesloten deuren af 
zodat een grondige kennis van het planbord 
en een goede coördinatie van 
werkprocessen noodzakelijk zijn; 

• het vele solistisch werken en de vraag hoe 
leerlingen in de solistische werkwijze 
kunnen worden begeleid; 

• het verminderde aantal 
observatiemomenten voor de baby door de 
professional. 

 
Maar, door op een creatieve manier met deze 
obstakels om te gaan, is het op dit moment zo 
dat in het Diakonessenhuis geen van de 
zorgverleners nog terug zou willen naar de 
traditionele zorgverlening! Bovendien worden 
een aantal bijkomende voordelen genoemd: de 
kwaliteit van de zorg is toegenomen en de 
cliënten zijn tevreden, waardoor ook 
professionals meer tevreden zijn. Ook 
praktisch zijn er een aantal voordelen. Zo 
moeten patiënten niet meer worden “verhuisd”, 
wat een belangrijke tijdswinst oplevert. 
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FIG 2: KAMER IN RUST 
 

 
 
FIG 3: KAMER IN ACTIE 
 
Hechting?  
 
Een totaal andere invalshoek, maar even 
noodzakelijk bij het bespreken van FCMC, 
betreft het verhaal van gehechtheid. “Kan de 
vroedvrouw hechten zonder naald en draad?”, 
zo luidde de titel van de lezing van expert 
terzake Prof. Dr. Deboutte. 
 
“Bij de geboorte is een mens geprogrammeerd 
om een relatie met de andere aan te gaan”. 
Deze uitspraak komt van John Bolwby, 
geboren in 1907 en de belangrijkste 
grondlegger van de theorie over 
gehechtheidsontwikkeling. De vraag is hoe wij 
deze “programmering” moeten begrijpen. 
Betreft het een “genetische aanleg” of is het 
eerder resultaat van “een leerproces”? 
 
Tot in de tweede helft van vorige eeuw werd 
de foetus / de pasgeborene in belangrijke mate 
beschouwd als een wezen dat gestuurd werd 
door instincten en reflexen. Een baby werd 
beleefd als een onbeschreven blad waarop het 
“mens-zijn” werd ingevuld door en in de relatie 
met - tijdens het eerste levensjaar voornamelijk 
- de moeder. ... Het onderzoek over de foetale 
(gedrags-) ontwikkeling en de ontwikkeling van 
het kind tijdens de eerste levensjaren dat op 
het einde van de vorige eeuw een hoge vlucht 
heeft genomen, vertelt ons een enigszins 
ander verhaal! 
 
Vooreerst “kent” de baby bij de geboorte, op 
basis van haar of zijn ervaringen, reeds in 
belangrijke mate de wereld waarin hij of zij 
terecht komt: vanuit wetenschappelijke 
bevindingen is de mogelijkheid tot foetaal leren 
aanwezig en aangetoond vanaf 20 weken! 
 
Foetaal leren wordt omschreven als (zoals elk 
leren) “elke relatief permanente verandering in 
het organisme als gevolg van voorbije 
ervaring”. Men onderscheidt 3 vormen:  

• De mogelijkheid tot habituatie is reeds 
aanwezig vanaf de 20ste week: het 
vermogen om zich af te sluiten van de “op 
ons afkomende prikkels”. Dit impliceert dat 
de foetus in staat is niet te reageren op de 
op-hem-afkomende prikkels, wat van 
levensbelang kan zijn. Zo is een volwassen 
persoon bijvoorbeeld in staat zich af te 
sluiten voor 95 % van de op-hem-
afkomende prikkels.  

• De mogelijkheid tot klassieke 
conditionering, essentieel als vorm van 
associatief leren. Dit betekent dat een foetus 
reeds in staat is om associatief te leren en 
aldus geconditioneerd wordt op de context 
van een specifieke prikkel. 

• De mogelijkheid tot amodale perceptie (en 
daaropvolgende affectieve evaluatie), 
bijvoorbeeld de stem en de geur van 
moeder zijn gekend, dus wendt de baby zich 
naar de kant van de stem van de moeder, 
naar het slabbetje met een druppeltje van 
haar melk, enzovoort. 

 
Vervolgens is men gaan kijken naar de 
betekenis van foetaal leren. De betekenis van 
foetaal leren (vanaf 20 weken ZD, zie hoger) 
werd gespecificeerd op drie domeinen: 
1. Het leren bewerkstelligt een bevordering 

van neurale activiteit en ontwikkeling: 
• Structurering en aanleg systemen; 
• Inloopperiode voor de zintuigen als 

voorbereiding op de buitenwereld met 
hevige prikkelintensiteit;  

• Ontwikkeling van intermodale neurale 
connecties; 

• Toename dendritische vertakkingen en 
verbindingen. 

2. Het leren bewerkstelligt ook 
communicatiemogelijkheden: de 
baarmoederwand zwakt weinig af van 
(materneel) geluid, waardoor ritmiciteit valt 
aan te leren vanaf de 20ste-25ste week! Vanaf 
<35ste week is er herkenning van de stem 
van de moeder, met name van de 
verschillende klinkers maar ook van de 
affectieve lading (boos, zacht, monotoon),… 
De foetus is eerst geïnteresseerd, later 
afwerend voor negatief affect. 

3. Tenslotte bevordert het leren de 
socialisatie en de hechting. 

 
Heel dit cerebraal leren valt grofweg te 
vergelijken met de software van onze 
computer. Het gaat aldus om een soort 
communicatie die geleerd wordt gedurende de 
foetale periode. Te denken valt aan “blij”, 
“boos”, enzovoort, wat eigenlijk reeds 
opgepakt wordt, NIET in het expliciete 
geheugensysteem, maar wel in 
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geheugenstructuren – cerebraal – die men 
“onbewust” noemt. Typisch voorbeeld is het 
leren van amodale percepties, vb. het 
herkennen van moeders stem (en de affectieve 
evaluatie ervan). Een gevolg daarvan is het 
toewenden naar moeders stem toe na de 
geboorte én het zich afwenden bij nieuwe 
prikkel-constellaties. Zo wordt het samenzijn 
met anderen reeds “gevormd” voor de 
geboorte! De moeder is daar uiteraard zeer 
belangrijk bij. Herkenning betekent voor de 
baby: toenadering; nieuwe prikkelconstellaties 
kunnen afwending bewerkstelligen… 
 
Kortom: tijdens de zwangerschap is 
aangetoond dat de foetus kan leren en dat dit 
foetaal leren van groot belang is. Verder is het 
intussen ook duidelijk geworden dat de foetus 
tijdens een (medisch normale) zwangerschap 
een teveel aan stress kan ervaren. Die stress 
heeft een meetbare negatieve invloed op de 
ontwikkeling van de foetus, met name op het 
gebied van gedragsregulatie en het omgaan 
met veranderingen en stress.  
 
Samengevat kan men aldus stellen dat de 
baby, op basis van zijn of haar ervaringen, 
reeds in belangrijke mate de wereld “kent” 
waarin zij of hij terecht komt, en die wereld is 
niet alleen Moeder. Tijdens de zwangerschap 
zijn de fundamenten voor gehechtheid en 
gehechtheidsontwikkeling reeds gelegd! 
 
Bij de ontwikkeling (die uit verschillende fasen 
bestaat) van de gehechtheid na de geboorte 
spelen enerzijds de kind-factoren, anderzijds 
de ouder-factoren en de interactie tussen deze 
twee categorieën een grote rol. Van de ene 
kant wordt de rol van de baby gezien als een 
zeer actieve (geen passieve dus!) en in 
belangrijke mate bepalende partner in en voor 
de relationele ontwikkeling. De baby is in staat 
om heel wat over zijn functioneren te 
communiceren en aldus het gedrag van de 
volwassenen mede te bepalen. Belangrijke 
kind-gebonden risicofactoren die mogelijks 
aanleiding kunnen geven tot 
regulatiestoornissen zijn gastro-enterologische 
moeilijkheden, het moeilijk te troosten zijn of 
het niet reageren, het snel overprikkeld 
geraken,… Deze moeilijkheden, samen met 
ontwikkelingsstoornissen, kunnen mede 
aanleiding geven tot de ontwikkeling van de 
hechting.  
 
Van de andere kant is aangetoond dat ouders, 
en met name moeders, bij de geboorte van 
hun kind over een intuïtief vermogen 
beschikken om op een adequate, sensitieve en 
responsieve wijze om te gaan met hun baby. 

Essentieel daarbij is dat men de specifieke 
gebruiksaanwijzingen van het kind leert 
gebruiken, m.a.w. zijn lichaamstaal leren 
begrijpen. Belangrijke risicofactoren voor dit 
sensitieve vermogen zijn: enerzijds zware 
verlieservaringen of ernstige traumatisering die 
men als kind heeft gekend in de relatie met 
hechtingsfiguren; anderzijds wordt dit intuïtief 
vermogen ook gemakkelijk teniet gedaan door 
“betweterigheid” van met name zorgverleners, 
die – vaak goed bedoeld – onzekerheid 
induceren. Te denken valt aan de verzorging 
van een premature baby (met specifieke 
neurofysiologische systemen): deze moeders 
zitten vaak nog midden in een fantasmatische 
fase die schril afsteekt met de zeer reële 
kwetsbare toestand van de premature baby… 
Deze “denkbeeldige, fantasmatische” baby 
moet plotsklaps geruild worden met de “reële 
baby”! Als men hiermee voorzichtig (want ze is 
er vaak nog niet aan toe om om te gaan met 
dit frêle kind…) omgaat in de begeleiding van 
de mama, kan veel leed voorkomen worden! 
 
Een belangrijke beschermende of protectieve 
factor is de aanwezigheid van een vrouwelijk, 
materneel ondersteunend netwerk, van een 
“doula” figuur, een “sage-femme”... De “doula” 
is in de regel een oudere vrouw, die zelf 
kinderen heeft grootgebracht en die 
“onvoorwaardelijk” en “betrokken” beschikbaar 
is voor moeder (ouders) en kind. Het 
fundament in en voor de zorg van de 
vroedvrouw voor het jonge kind en zijn ouders 
is, vanaf de zwangerschap, in eerste instantie 
deze “doula” positie en attitude... FCMC kan 
daartoe een belangrijke bijdrage leveren: 
behalve het feit dat moeder en kind in dezelfde 
ruimte verblijven, is het goed om zien dat 
hechting een hernieuwde aandacht krijgt! 
 
Praktische implementatie: de 
“kraamsuites” bekeken door de architect: 
niet alleen aan de filosofie moet verbouwd 
worden! 
 
In het concept van FCMC worden 
moeder/vader en baby als een eenheid gezien, 
niet als afzonderlijke individuen. Daarom 
worden ze zoveel mogelijk door dezelfde 
vroedvrouw verzorgd. Daarnaast verblijft de 
patiënte van opname tot ontslag in dezelfde 
ruimte: de barende wordt in een FCMC-kamer 
opgenomen wanneer zij in arbeid is, zij bevalt 
er van haar baby en verblijft er samen met 
haar baby tijdens de kraamperiode (“Single 
Room Maternity Care” of SRMC). Om de baby 
optimale kansen te geven tot het ontwikkelen 
van een hechte band met de familie, worden 
moeder en kind niet van elkaar gescheiden. 
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SRMC is een gevolg van het concept FCMC: 
het is een zorgconcept waarbij de totale zorg 
rondom de arbeid, de bevalling en de 
kraamperiode in het ziekenhuis plaatsvindt in 
één en dezelfde kamer. Uitgangspunt is dat 
zowel de ouders als de baby er baat bij 
hebben in de eerste uren en dagen na de 
geboorte niet van elkaar gescheiden te 
worden. Alle verzorgingen gebeuren in deze 
ene kamer, de zorgverleners komen naar de 
moeder en haar kind toe. 
 
De kamer is huiselijk ingericht, vrij van alle 
zichtbare medische installaties (zie fig. 2 en3). 
De zorgverlener komt naar de vrouw toe met 
bepaalde materialen en apparatuur om haar 
tijdens de verschillende fasen van haar 
bevalling te helpen, terwijl ander medisch 
materiaal veilig in de kast is opgeborgen: alle 
medische voorzieningen die voor een bevalling 
nodig kunnen zijn, zijn standaard in de kamer 
aanwezig; ze zijn echter weggewerkt in 
wandmeubels die naar behoeven open of dicht 
kunnen zijn. Wanneer de bevalling nadert, 
wordt de kraamsuite “omgebouwd” tot een 
volledig ingerichte verloskamer, ook de 
reanimatietafel wordt dan binnengereden, 
maar tijdens de arbeid en de kraamperiode is 
de kamer veeleer een huiselijke, knusse woon- 
en slaapkamer. 
 
Alle kamers zijn minimaal 22m² groot (exclusief 
sanitair); de breedte van de kamer bedraagt in 
ideale omstandigheden minimaal 6m, de 
lengte is minimaal 3,6m en optimaal 5m. De 
kamers worden ingedeeld in vier zones: een 
patiëntenzone (met het verlosbed), een 
familiezone, een babyzone en een hygiëne 
zone, met de sanitaire voorzieningen.  
• De hygiënische zone omvat de badkamer, 

waar een toilet, wastafel en douche 
aanwezig zijn. 

• De tweede zone is de familiezone, die 
beschikt over een eigen koelkast die gevuld 
is en naar behoeven aangevuld kan worden. 
Ook zijn er een telefoon, een televisie en 
een geluidsinstallatie aanwezig en staat er 
een tafel met stoelen waar men het bezoek 
kan laten zitten. 

• De derde zone is de patiënten- of 
moederzone. Hier is een comfortabel bed 
aanwezig voor de moeder en voor de 
partner is er een zetel die kan worden 
uitgeklapt tot een bed. 

• De laatste zone is de babyzone, met 
faciliteiten voor de baby: een wiegje, een 
babybadje, een aankleedtafel, enzovoort. 

 
Om FCMC optimaal te implementeren moeten 
het ontwerp en de inrichting van de kamers 

volledig hierop zijn afgestemd. Op zich is het 
architecturale aspect slechts één schakel in 
het concept van FCMC, maar het is wel een 
essentiële schakel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 5: INDELING VAN EEN KAMER 
 
Het tot stand komen van een nieuwe afdeling 
met FCMC-kamers (“kraamsuites”) kan alléén 
mits een goed uitgewerkte missie en visie op 
zorg en zal daarom voor ieder ziekenhuis 
verschillend zijn. Nochtans zijn er 
basisprincipes die op een goed ontworpen 
afdeling en kamer zullen terugkomen: de 
plaats van de afdeling in het ziekenhuis en de 
logistieke stromingen op de afdeling, het aantal 
kamers, de oppervlakte van de kamers, en de 
indeling van de kamers in zones (de Bruyn, 
2005). 
 
De ideale locatie voor een afdeling met 
kraamsuites is de begane grond van het 
ziekenhuis (vanwege de toegankelijkheid), 
vlakbij de operatiekamers en de neonatologie. 
De afdeling zal zodanig zijn ingericht dat de 
zorgverleners een minimale afstand afleggen. 
Meestal bevinden zich centraal de 
gemeenschappelijke ruimtes, en daaromheen 
de patiëntenkamers. Voor het berekenen van 
het benodigde aantal kamers kan men gebruik 
maken van volgende richtinggevende formule 
(de Bruyn, 2005): 
 

aantal bevallingen per jaar x de gem. ligduur 
365 x gem. bezettingspercentage 

 
Financieel zijn er geen belemmeringen voor de 
aanbouw van “kraamsuites”. De 
startinvesteringen zijn hoger: in plaats van 5 of 
6 verloskameruitrustingen zijn er in het geval 
van FCMC 12 tot 18 nodig, maar die 
investering is op de totale exploitatiekost 
relatief klein. De kosten voor de exploitatie van 

familiezonepersoneelszone 

babyzone 

hygiënische 
zone 

moederzone 
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een FCMC-afdeling zijn ongeveer dezelfde als 
bij het traditionele verloskamermodel; er zijn 
zelfs kostenbesparingen mogelijk: minder 
schoonmaaktijd, minder verhuis van patiënten, 
minder overdrachten, … Een belangrijk 
bedrijfskundig argument pro FCMC is de 
flexibiliteit: bij een plotse babyboom zijn er bij 
het FCMC model veel meer verloskamers ter 
beschikking (van Lonkhuyzen, 2003b). 
 

 
 
FIG 6: INDELING VAN DE AFDELING 
 

 
 
FIG 7: SFEERBEELD VAN EEN WACHTHAL 
 
Samenvattend: voor- en nadelen? 
 
Samenvattend: er zijn voordelen verbonden 
aan FCMC, zowel voor het gezin als voor de 
zorgverleners als voor het ziekenhuis als 
organisatie (de Bruyn, 2004; Wagemaker, 
2003; Poiesz & Sol, 2003; Phillips, 1999a). 
Voor de moeder, haar baby en haar gezin is 
het bijvoorbeeld van belang dat: 
• een veilige, positieve omgeving wordt 

gecreëerd, waarbinnen moeder, partner en 
kind niet gescheiden worden; 

• de vrouw zelf kan beslissen wie aanwezig 
mag zijn en wanneer er bezoek komt; 

• het aantal klachten i.v.m. privacy afneemt 
naarmate de beschikbare ruimte zo is 
ingedeeld dat kan worden ingespeeld op de 
toenemende behoefte aan individuele zorg 
waarbij de partner rechtstreeks betrokken is; 

• de zelfzorg met behulp van de partner 
toeneemt, wat o.m. gunstige gevolgen heeft 
voor de eigen kracht en de zelfwaarde van 
de ouders en voor de binding tussen ouder 
en kind. Een goede binding tussen moeder 
en kind is dan weer een belangrijke 
voorwaarde voor het slagen van de 
borstvoeding; 

• de rust die de aanstaande moeder en haar 
partner wordt geboden, een ontspannen 
sfeer bevordert, vb. bij de bevalling. 
Hierdoor zal er minder behoefte zijn aan 
medisch ingrijpen als gevolg van spanning; 

• de kwaliteit van zorg aan moeder en kind 
zal toenemen. 

 
Voor de zorgverleners (vroedvrouwen, artsen, 
…) is het gevolg van FCMC dat zij een grotere 
betrokkenheid ervaren bij het gezin, dat er 
verhoogde patiëntentevredenheid is, dat de 
zorgverlening efficiënter georganiseerd is (vb. 
minder op en neer lopen) en volledig 
geïntegreerd is, en dat door de “jobrotation” 
(zorg voor moeder én kind, zowel pre- als 
intra- als postpartaal) de deskundigheid van de 
vroedvrouw toeneemt en de variatie in het 
werk groter is. 
 
Tenslotte kan het voor de organisatie goed zijn 
om weten dat de ervaring uitwijst dat er minder 
ziekteverzuim voorkomt in een FCMC-model, 
dat er minder transport van patiënten is (dus 
minder tijdverlies door overdracht, transport en 
schoonmaak, minder verlies van gegevens en 
klinische observaties bij overdracht), dat er 
meer multi-inzetbaar personeel aanwezig is en 
vooral ook dat de patiëntentevredenheid 
toeneemt, waardoor de instelling een betere 
uitstraling (een beter imago?) krijgt. 
 
Nadelen van FCMC en SRMC zijn 
voornamelijk (Muller, 2004; Hallensleben, 
2004; Wagemaker, 2003; van Lonkhuyzen, 
2003b): 
• de hoge startkosten; 
• de tijd die nodig is om het hele team 

vertrouwd te maken met de visie achter het 
FCMC-zorgconcept (verandering kan 
onzekerheid geven bij zorgverleners);  

• het feit dat kraamvrouwen niet met andere 
kraamvrouwen in contact komen, waardoor 
ze niet van elkaar kunnen leren en waardoor 
de vroedvrouw dikwijls dezelfde dingen zal 
moeten herhalen;  
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• het zich “te gast” voelen bij het 
binnentreden van een kamer; 

• het solitair werken, waardoor een 
vroedvrouw soms niet op de hoogte is van 
de werkbelasting van collega’s, en waardoor 
het ook moeilijk kan zijn om studenten te 
begeleiden. 

 
Hoe kunnen we in Vlaanderen gestalte 
geven aan FCMC? 
 
Zoals gezegd is FCMC een Amerikaans 
concept, dat bijgevolg niet zomaar 
overgenomen kan worden in Vlaanderen of in 
Nederland. De kunst is om de basisprincipes 
van FCMC in te nestelen in de bestaande 
verloskundige cultuur in Nederland en 
Vlaanderen. 
 
“Kraamsuites” komen al maar vaker voor in 
Nederland. Waar men vroeger koos voor 
meerpersoonskamers, kiezen ziekenhuizen 
steeds vaker voor het uitbouwen van een 
afdeling met kraamsuites. Veelal worden deze 
kamers verder aangevuld met 1-, 2- of 4-
persoonskamers ingeval de kraamvrouw 
langer dan 48 uren zou blijven of ingeval van 
piekdrukte. 
 
In Vlaanderen lijkt het volledig overnemen van 
het concept van FCMC niet te combineren met 
de cultureel bepaalde gewoontes rond 
kraamzorg, en meer bepaald met de langere 
verblijfsduur (ongeveer 5 dagen). De bedoeling 
van FCMC is om de kraamvrouw en haar baby 
niet meer dan 48 uren in de kamer te laten 
verblijven. De implementatie van FCMC in een 
Vlaams ziekenhuis vereist dus een forse 
afname van de ligduur en bijgevolg een 
overname van de traditionele ziekenhuiszorg 
door de thuiszorg. Nochtans zijn reeds 
bepaalde aspecten van FCMC in onze zorg 
gerealiseerd, vb. op vlak van rooming-in, op 
vlak van aantallen éénpersoonskamers. 
 
Als een ziekenhuis eraan denkt om bij 
nieuwbouw of verbouwing een FCMC-afdeling 
op te richten, is het belangrijk om van bij de 
start duidelijk overleg te plegen met de 
architect. Het totale FCMC-concept gaat hand 
in hand met nieuwe architecturale vormgeving 
en kan er dus niet los van worden gezien! Van 
bij de start van de planning van de nieuwe 
afdeling is het essentieel om afspraken te 
maken met betrekking tot de architecturale 
consequenties van de vernieuwing.  
 
In functie van de eigenheid van de Vlaamse 
kraamzorg moet overdacht worden welke 
aspecten van FCMC kunnen worden 

gerealiseerd, en welke niet te realiseren zijn. 
Zo kan men bijvoorbeeld wel trachten om de 
afdeling op een gecentraliseerde manier in te 
richten. Op vlak van zorg zal het wenselijk zijn 
om de zorg voor moeder en kind te integreren, 
niet alleen door in dezelfde ruimte te laten 
gebeuren (rooming-in), maar ook door 
dezelfde zorgverlener. 
 
Een voorbeeld van de invoering van (bepaalde 
aspecten van) FCMC in Vlaanderen vinden we 
in het Universitair Ziekenhuis in Gent. In het 
U.Z. Gent heeft in de afgelopen vijf jaar een 
belangrijke evolutie plaatsgevonden. De 
doelstelling van de Verloskundige afdeling van 
het U.Z. Gent is om “een hoge kwalitatieve 
verloskundige zorgverlening te brengen op 
tweede- en derdelijnsniveau, op een 
vrouwvriendelijke en patiënt-betrokken wijze, 
en dit in nauwe samenwerking met 
aanverwante disciplines”. In die context is de 
afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan een 
andere aanpak van de verloskundige zorg met 
vroedvrouwen die ook in het ziekenhuis de 
laagrisicozwangeren opvolgen en hen bijstaan 
tijdens de bevalling. Men streeft immers naar 
een “natuurlijke, niet gemedicaliseerde aanpak 
van de zwangerschap en de bevalling, beide 
doorgaans natuurlijke, fysiologische 
processen”. 
 
In deze context is ook de indeling van de 
verlos- en kraamafdeling herbeken. Een lange 
gang (de “verlosstraat”) met aan de ene kant 
de laagrisicoverloskamers en aan de andere 
kant de hightechkamers waar onmiddellijk 
operatief kan worden ingegrepen, vormt nu de 
verlosafdeling. Daarnaast staat een speciaal 
ingerichte kamer ter beschikking voor relaxatie 
in bad en/of onderwaterbevalling. Andere 
interventies die bijdroegen tot een zo natuurlijk 
mogelijke aanpak van zwangerschap en 
geboorte zijn o.a. het invoeren van “walking 
epidurals”, het opstellen van een eigen 
“geboorteplan” als uiting van het bewust 
omgaan met zorg rond zwangerschap/ 
geboorte/kraamperiode, het verminderen van 
het aantal electieve inducties door invoeren 
van informed consent en sensibilisatie van alle 
betrokkenen (gynaecologen, huisartsen, 
vroedvrouwen en patiënten, …), enz. 
 
Uiteraard was geen van deze veranderingen 
mogelijk geweest zonder de nauwe 
samenwerking van de medische staf en een 
uitgebreid multidisciplinair team, met grote 
betrokkenheid van vroedvrouwen, huisartsen, 
sociale werkers, … door deelname aan 
vergaderingen, bijscholing, enzovoort. 
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FCMC: een “alles-of-niets-concept”? 
 
Een belangrijke conclusie is dat het bij de 
invoering van FCMC niet gaat om een “alles-
of-niets-concept”. Het is mogelijk om (bepaalde 
aspecten van) FCMC tot op bepaalde hoogte 
te implementeren in een bestaande 
infrastructuur, en daarbij af te zien van andere 
principes. Echter: FCMC is méér dan het 
toelaten van de vader op de kraamafdeling, is 
méér dan rooming-in voor moeder en kind,…  
FCMC is een filosofie en een structuur die 
(onder andere) vroedvrouwen kan helpen de 
aspecten van hun dagelijks werk in een 
betekenisvol en bevredigend kader te 
verenigen. De programma’s van FCMC 
omvatten een strategie op lange termijn om 
tevredenheid bij cliënten en personeel te 
bereiken. Om personeel succesvol aan te 
werven en te behouden, zou een FCMC-
cultuur volgende aspecten moeten omvatten: 
1. een gemeenschappelijk doel; 
2. een sterke en aparte identiteit; 
3. teamwork; 
4. dialoog en communicatie; 
5. wederzijdse steun en respect; 
6. inspraak en gezamenlijk leiderschap; 
7. voortdurende opleiding. 
 
Een FCMC-cultuur ontwikkelen is een 
ingrijpende onderneming, maar het is mogelijk. 
Inmiddels wordt FCMC toegepast in meer dan 
500 ziekenhuizen (voornamelijk in de 
Verenigde Staten en in Canada), dus er zijn 
voldoende voorbeelden van typische FCMC-
programma’s, die zowel de tevredenheid van 
het personeel als van de patiënten hebben 
aangetoond. 
 
Voor verdere informatie: 
 
Marc.Daneels@khk.be 
 
Samenvattingen van alle lezingen op het 
symposium Family-Centered Maternity Care, 
KHK Departement Gezondheidszorg Turnhout 
(27 mei 2005) zijn te verkrijgen op eenvoudig 
verzoek. 
 
Referentielijst 
 
• Als, H., Lawhon, G., Duffy, F.H., McAnulty, 

G.B., Gibes-Grossman, R., Blickman, G. 
(1994). Individualized developmental care 
for the very low-weight preterm infant: 
Medical and neurofunctional effects. Journal 
of the American Medical Association, 272, p. 
853-858. 

• Altimier, L., et al. (1995). Aotearoa 
International Paediatric Nursing Conference, 
Auckland, p. 343. 

• American Academy of Pediatrics and 
American College of Obstetricians and 
Gynecologists. (1997). Guidelines for 
Perinatal Care (4th ed.). Elk Grove, IL: 
American Academy of Pediatrics. 

• Buehler, D.M., Als, H., Duffy, F.H., 
McAnulty, G.B., Liederman, J. (1995). 
Effectiveness of individualized 
developmental care for low-risk preterm 
infants: Behavioral and electrophysiologic 
evidence. Pediatrics, 96, p. 923-932. 

• Crompton, D.A., Maisenbacher, R.R., 
Eppley, G.Y. Phillips, C.R. (1999). Follow 
Family-Focused Care Principles. Nursing 
Management, 30 (2), p. 47-50. 

• de Bruyn, M. (2004). SRMC – Wat is 
Single Room Maternity Care? Symposium 
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van 
de OHC unit, Máxima Medisch Centrum, 
locatie Veldhoven. 

• de Bruyn, M. (2005). De kraamsuite 
bekeken door de architect. Symposium 
Family-Centered Maternity Care, KHK 
Departement Gezondheidszorg Turnhout. 

• Deboutte, D. (2005). Kan de vroedvrouw 
hechten zonder naald en draad? 
Symposium Family-Centered Maternity 
Care, KHK Departement Gezondheidszorg 
Turnhout. 

• Forsythe, P. (1995). Changing the ecology 
of the NICU. Designing for Child Health, 3, 
p. 11-14. 

• Hallensleben, E. (2004). SRMC – Crème 
de la crème. Symposium ter gelegenheid 
van het vijfjarig bestaan van de OHC unit, 
Máxima Medisch Centrum, locatie 
Veldhoven. 

• Hodnett, E.D. (1999). Caregiver support 
for women during childbirth. Cochrane 
Library. Issue 1. 

• Hunter, M.A., Larrabee, J.H. (1988). 
Women's perceptions of quality and benefits 
of postpartum care. Journal of Nursing Care 
Quality, 13(2), p. 21-30. 

• Janssen, P., Klein, M., Harris, S., 
Soolsma, J., Seymour, L. (2000). Single 
room maternity care and client satisfaction. 
Birth, 27(4), p. 235-243. 

• Janssen, P., Klein, M., Harris, S., 
Soolsma, J., Seymour, L. (2001). Single 
room maternity care: The nursing response. 
Birth, 28( 3), p. 173-179. 

• Klaus, M.D., Kennell, J.H. (1982). Parent 
Infant Bonding (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 

• Muller, E. (2004). SRMC – Zoek de 
verschillen. Symposium ter gelegenheid van 
het vijfjarig bestaan van de OHC unit, 



 

 

10

Máxima Medisch Centrum, locatie 
Veldhoven. 

• Perez-Escamilla, R., et al. (1994). Infant 
feeding policies in maternity wards and their 
effect on breastfeeding success: An analytic 
overview. American Journal of Public 
Health, 84(1), p. 89-95. 

• Phillips, C.R. (1999a). Single Room 
Maternity Care: Critical Success Factors. 
Hill-Rom, p. 1-9. 

• Phillips, C.R. (1999b). Single Room 
Maternity Care: Past, present and future. 
International Journal of Childbirth Education, 
14(4), p. 6-11. 

• Phillips, C. (2005a). Filosofie van Family-
Centered Maternity Care. Symposium 
Family-Centered Maternity Care, KHK 
Departement Gezondheidszorg Turnhout. 

• Phillips, C. (2005b). Family-Centered 
Maternity Care in de praktijk. Symposium 
Family-Centered Maternity Care, KHK 
Departement Gezondheidszorg Turnhout. 

• Poiesz, A., Sol, R. (2003). Jobrotation in 
Zaans Medisch Centrum. Kind en 
Ziekenhuis, p. 51. 

• Prodromidis, M., et al. (1995). A 
comparison of rooming-in versus minimal 
contact. Birth, 22, p. 196-200. 

• Solberg, B. (1996). Wisconsin prenatal 
care coordination proves its worth: Case 
management becomes Medicaid benefit. 
Inside Preventive Care, 2(3), p. 5-6. 

• Talbert-May, A. (1995). The effects of a 
non-traditional hospital environment for 
premature infant care on maternal state 
anxiety. Unpublished master's thesis, Case 
Western Reserve, Cleveland, OH. 

• Temmerman, M. (2005). Hoe geven we in 
Vlaanderen gestalte aan Family-Centered 
Maternity Care? Symposium Family-
Centered Maternity Care, KHK Departement 
Gezondheidszorg Turnhout. 

• van Bergen, M. (2003a). Bevallen in een 
suite. Kind en Ziekenhuis, p. 47-50. 

• van Bergen, M. (2003b). Gezinsgerichte 
zorg. Kind en Ziekenhuis, p. 76-81. 

• van Lonkhuyzen, A. (2003a). In de eerste 
dagen kun je veel doen voor ouders en kind. 
Kind en Ziekenhuis, p. 36-38. 

• van Lonkhuyzen, A. (2003b). Je maakt een 
kunstfout als je nu nog een traditionele 
kraamafdeling bouwt. Kind en Ziekenhuis, p. 
68-69. 

• van Loon, M. (2003). Nieuwbouw vraagt 
om herziening zorgproces. Kind en 
Ziekenhuis, p. 83-87. 

• Wagemaker, J.D.M. (2003). Vraaggerichte 
zorgverlening. Kind en ziekenhuis, p. 70-75. 

• Wagemaker, J.D.M. (2005). Een kosten – 
baten analyse voor de vroedvrouw. 
Symposium Family- Centered Maternity 
Care, KHK Departement Gezondheidszorg 
Turnhout. 

• Watters, N.E., and Kristiansen, C.M. 
(1995). Two evaluations of combined 
mother-infant versus separate postnatal 
nursing care. Research in Nursing and 
Health, 18(1), p. 17-26. 

• Zwelling, E. (2000). Trendsetter: Celeste 
Phillips, The Mother of Family-Centered 
Maternity Care. JOGNN, 29(1), p. 90-94. 

 
 
Financiële ondersteuning 
 
KBC, Omega Hospital, Huntleigh Healthcare, 
CTP Digital Printing, Fred Vreebos – 
Architectuurgroep Oosthoven, Huybreckx – 
Algemene Bouwonderneming, Het Smulhuis, 
Pauwels Print & Mail. 
 


