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De bevalling overleven 
 
Het	is	nog	niet	zo	heel	lang	geleden	dat	er	
veel	moeder-	en	kind	sterfte	was	in	
Nederland.	In	de	18de	eeuw	was	het	nog	
zo	dat	gemiddeld	1	op	de	13	kinderen	
stierf	vóór,	tijdens	of	vlak	na	de	geboorte.	
Dat	wil	zeggen	wanneer	de	vroedvrouw	
het	goed	deed.	Was	het	werk	van	de	
vroedvrouw	matig	dan	overleed	wel	1	op	
de	3	baby’s.	
In 2016 werden er in totaal 172.520 
kinderen in Nederland levend geboren. De 
zuigelingensterfte was 3,5 per 1.000 
levendgeborenen. Er overleden 597 levend 
geboren kinderen vóór hun eerste 
verjaardag. 
 
In de periode 1823 -1865 konden vrouwen 
gedurende 2 jaar opgeleid worden tot 
vroedvrouw aan een Klinische School. 
Omdat in Brabant een dergelijk school niet 
bestond waren hier veel minder 
vroedvrouwen werkzaam. Na de opening 
van een particuliere school in Heerlen 
(1912) gingen meer Brabantse vrouwen de 
opleiding in Limburg doen en heel 
langzaam werd het verschil met andere 
provincies ingelopen. In 1915 was 1 
vroedvrouw beschikbaar voor 9300 
inwoners (vergeleken met Limburg 1 per 
6600). In het Bisdom Breda bevielen 11 % 
van de vrouwen zonder begeleiding van 
een vroedvrouw of arts. 
 
In de oudheid werd een sectio uitsluitend 
gedaan bij een stervende of een reeds 
overleden vrouw. Het leven van de moeder 
was meer belangrijk dan dat van het kind 
omdat in de theologie de idee bestond dat 
de zuigeling pas bij de geboorte een ziel 
kreeg. Thomas van Aquino (1225 - 1274), 
filosoof en theoloog, dacht daar anders 

over. Hij schreef aan het kind in de buik al 
een ziel toe. De redding van dit zieltje 
werd daarna veel belangrijker dan het 
redden van de moeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn diverse voorbeelden beschreven 
van sectio's waarbij moeder en kind de 
ingreep overleefden. Interessant is het 
verhaal uit 1560 van ene Jacob Nufer, van 
beroep varkenscastreerder. Na overleg met 
de pastoor deed hij een succesvolle sectio 
bij zijn vrouw die al dagen weeën had 
gehad. Zijn vrouw kreeg hierna nog vier 
kinderen.  
 
Catharina van Schrader hield tot haar 90ste 
jaar een vroedvrouwenboek bij (1745). 
Haar instrumenten waren een navelschaar, 
enkele haken om het kind te keren en een 
catheter. 
Haar kruiden: mirre, aloë en saffraan. 
Barende vrouwen kregen anijswater tegen 
de pijn en als de bevalling lang duurde 
kregen ze bouillon om kracht op te doen. 
Om de bevalling te bespoedigen werd de 
poeder gegeven van drie korrels gemalen 
moederkoorn. 
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'In	de	oudheid		
werd	een	sectio		

uitsluitend	gedaan		
bij	een	stervende	

of	reeds	
overleden		

vrouw'	



 
Tilburgse artsen hebben in 1900 
vastgesteld dat het uitvoeren van een 
keizersnede zinvol was tot 1 uur na het 
overlijden van de moeder. Dat het niet 
altijd hopeloos hoeft te zijn voor de baby 
blijkt uit een bericht over een zwangere 
vrouw die in Australië dodelijk veron-
gelukte in januari 2016. De 32 weken baby 
is in het ziekenhuis ter wereld gebracht. 
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