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Verloskundigen en acupunturisten slaan de handen ineen
In de regio Arnhem zijn we in 2010 met 6 collega’s een
zwangerschapsgroepje gestart. Oorspronkelijk was deze samenwerking
bedoeld om elkaar te kunnen waarnemen in geval van afwezigheid bij
terugplaatsing bij IUI of IVF en het behandelen van hoogzwangere
vrouwen (opwekken bevalling). Met elkaar hebben we afspraken
(zogenaamde protocollen) gemaakt waarin beschreven staat hoe we
handelen in specifieke situaties die daarnaast natuurlijk ook altijd
gebaseerd zijn op pols- en tongbeeld van de zwangere. Ook legden we
vast hoe we de overdracht en facturatie doen zodat er voor de patiënte
geen rompslomp en voor de collega geen onduidelijkheid hoeft te zijn. Ter
voorbereiding van deze afspraken zijn we allemaal de literatuur ingedoken
en op internet gaan kijken wat de meest recente ontwikkelingen zijn op
het gebied van begeleiding van (bijna) zwangere vrouwen met
acupunctuur. Het was boeiend om elkaars kennis en ervaring naast elkaar
te leggen om zo te komen tot een optimale behandelstrategie. Toen kwam
het idee om het bestaan van deze collegiale samenwerking ook kenbaar te
maken bij de verschillende verloskundigenpraktijken in de regio. Deze
reageerden allemaal zeer enthousiast. In één van de
verloskundigenpraktijken zit ook al een homeopaat en diverse
verloskundigen hadden zelf goede ervaring met acupunctuur. De
integratie van de verschillende disciplines zorgt voor een win-win-situatie.
De acupuncturist attendeert de bijna zwangere vrouw op de
acupunctuurvriendelijke verloskundigenpraktijk en de verloskundige
adviseert de zwangere vrouw acupunctuur toe te laten passen bij klachten
of problemen. Daartoe hebben we een informatiefolder gemaakt voor de
verloskundigen zodat ze weten bij welke situatie de acupuncturist kan
helpen. Ook hebben we een hand-out laten drukken die meegegeven kan
worden aan de zwangere met klachten. Voor het behandelen van
stuitligging hebben we een evaluatieformulier gemaakt om zodoende de
uitkomst van de interventie te kunnen bijhouden. Daarnaast kunnen we
via de nieuwe website van onze groep zwangere vrouwen uitgebreider
informeren. Al met al is dit een professioneel geheel geworden wat we
kenbaar willen maken aan onze NVA-collega’s. Wellicht is het voor jullie
ook een mogelijkheid om regionaal een groep op te starten en zodoende
mee te werken aan de integratie van de geneeskunde in Nederland. Onze
groep bestaat uit: Ilse Tomassen, Tineke Oostijen, Peter Wagemakers,
Ellen Offermans, Bessy Pallas en Ellen IJspeert. Voor meer informatie mail
naar ellenijspeert@xs4all.nl of zie www.acupunctuurzwangerschap.nl

