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Titel 
Child Death Review in Oost-Nederland: een vergelijking met de huidige werkwijze rondom 
het overlijden van een kind. 

 

Probleemstelling 
In Nederland zijn verschillende instanties en individuen betrokken bij het overlijden van een 
kind, die over het algemeen niet verenigd zijn in een samenwerkingsverband. In een aantal 
landen, waaronder Amerika en Engeland, worden sinds enige tijd bij het overlijden van 
kinderen teams ingezet voor het onderzoeken van de omstandigheden en de 
doodsoorzaken. Deze methodiek staat bekend onder de naam Child Death Review. De 
doelstelling is enerzijds een kwaliteitsverbetering van de werkwijze rond het vaststellen van 
doodsoorzaken en daarmee een betere doodsoorzakenstatistiek, en anderzijds het op het 
spoor komen van factoren rond het overlijden die aanwijzingen geven voor preventie en 
verbetering van de zorg.  
Sinds januari 2011 wordt in Oost-Nederland een pilot uitgevoerd waarin gekeken wordt of 
Child Death Review teams ook in Nederland geïnstalleerd kunnen worden. De werkwijze 
bestaat uit een regionaal Child Death Review team, dat in het pilot gebied Overijssel en de 
Achterhoek alle gevallen van kindersterfte na de perinatale periode tot de leeftijd van 2 jaar 
analyseert. In de nabije toekomst zal, wanneer naast de meldingsplicht het tweede deel van 
de NODO (Nader Onderzoek DoodsOorzaak) wetgeving van kracht wordt, een vorm van 
‘Rapid Response’, gebaseerd op de Engelse werkwijze, worden toegepast in gevallen van 
onverklaard overlijden. Om de potentiële opbrengst van Child Death Review te kunnen 
bepalen is een vergelijking noodzakelijk met de huidige werkwijze rondom het overlijden van 
een kind.  
 
 
 
 



Vraag/doelstelling  
In hoeverre sluit de huidige werkwijze rondom het overlijden van een kind in Overijssel en 
de Achterhoek aan bij de vier doelen van Child Death Review: verbeteren van de 
doodsoorzakenstatistiek, inzicht verwerven in factoren die aanwijzingen geven voor 
preventie, het vertalen van de resultaten naar mogelijke interventies en ondersteuning van 
ouders/gezinnen? 
 
 
Project/onderzoeksaanpak,  
De huidige werkwijze rondom het overlijden van een kind, die beschreven kan zijn in 
protocollen, richtlijnen en andere handreikingen, is opgevraagd bij alle in kaart gebrachte 
actoren. Informatie van relevante actoren die niet beschikken over documenten waarin de 
werkwijze rondom kindersterfte beschreven staat, is verkregen door middel van interviews. 
Aan de hand van het Child Death Review protocol in Engeland en het Child Death Review 
protocol in de pilot in Oost-Nederland is een scorelijst opgesteld die de vier doelen 
meetbaar maakt. Door de huidige werkwijze met behulp van deze scorelijst te analyseren 
kan worden bepaald in hoeverre deze aansluit bij de werkwijze van Child Death Review.  

 

Resultaten 
De gegevensverzameling leverde uiteindelijk 22 protocollen en interviewverslagen op. 
Protocollen die zich richten op verbeteren van de doodsoorzakenstatistiek sluiten vooral aan 
bij de Rapid Response. Hieronder vallen de ‘Werkinstructie Melding overleden 
minderjarigen’, het ‘Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)- 
handelingsprotocol na wiegendood’, en de werkwijze van de politie en het Openbaar 
Ministerie (OM). Behalve de werkwijze van de Stichting Perinatale Audit Nederland en in 
beperkte mate het ‘NVK-handelingsprotocol na wiegendood’ richt geen enkel protocol zich 
primair op het verwerven van inzicht in vermijdbare factoren van kindersterfte. Veilig 
Verkeer Nederland, Consument en Veiligheid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de 
Stichting Perinatale Audit Nederland houden zich bezig met preventie op de langere termijn. 
Voor wat betreft de ondersteuning van ouders/gezinnen sluit het protocol ‘Overlijden van 
een kind’ dat op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt gebruikt relatief gezien het beste aan bij 
de Child Death Review. 

 

Discussie/Conclusie  
De huidige werkwijze rondom het overlijden van een kind in Oost-Nederland is 
gefragmenteerd en geen van de protocollen sluit volledig aan bij alle doelen van Child Death 
Review. Het ‘NVK – Handelingsprotocol na wiegendood’ en de werkwijze van de Stichting 
Perinatale Audit Nederland bevatten veel aspecten van de Child Death Review. Bij de 
uitvoering van Child Death Review in Oost-Nederland kan aansluiting gevonden worden bij 
deze genoemde werkwijzen.  

 

 

 

 

 

 
Aanmelden 
Wilt u een project of onderzoek op een poster presenteren tijdens het jaarcongres JGZ 2010, mailt u dan voor 28 
oktober 2011 dit ingevulde formulier naar yvanheerwaarden@ncj 
 



Uiterlijk 3 november laten wij u weten of u bent toegelaten tot de posterpresentaties. U dient uw poster zelf mee 
te nemen naar het congres, zelf op te hangen en uw poster toe te lichten in een daartoe gereserveerd deel van 
de lunchpauze. 


