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De leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen is na 
ruim vijf jaar toe aan herziening. In deze periode zijn er 
veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en blijft het 
een relevant en actueel onderwerp. Uit onze enquête, die 
beantwoord is door bijna zeshonderd verloskundig zorg-
verleners in Nederland, blijkt dat het zorgvragen zijn, 
waarover de meningen sterk uiteenlopen. Een deel van de 
verloskundige zorgverleners heeft hier weinig moeite 
mee, terwijl het bij een ander deel op veel weerstand 
stuit. Verschillende thema’s zoals aandacht voor de erva-
ring van de zorgverlener, juridische aspecten en samen-
werking tussen de eerste en tweede lijn en met de kinder-
arts komen in deze enquête als aandachtspunten naar 
voren en dienen als basis voor de herziening.

Introductie
In 2015 is de multidisciplinaire leidraad Verloskundige zorg 
buiten richtlijnen (hierna: de leidraad) verschenen, voorvloei-
end uit een samenwerking tussen de KNOV en de NVOG.1 De 
aanleiding was een toename van verzoeken voor zorgverle-
ning buiten de richtlijnen, waarbij er geen landelijke adviezen 
waren die als ondersteuning konden dienen. Bovendien zijn er 
in 2013 enkele tuchtzaken geweest, gericht tegen verloskundi-
gen die zwangere vrouwen begeleid hebben bij een thuisbe-
valling bij een medische indicatie.2 Het Tuchtcollege conclu-
deerde onder andere dat een leidraad of richtlijn voor het 
omgaan met deze verzoeken ontbrak en dat er een noodzaak 
was voor het ontwikkelen hiervan.3

De huidige leidraad geeft adviezen over de communicatieve, 
juridische en praktische aspecten van verzoeken buiten de 
richtlijnen aan de hand van een stappenplan. Omdat deze ver-
zoeken zeer divers kunnen zijn en de lokale afspraken met 
betrekking tot samenwerking en verantwoordelijkheden 
kunnen verschillen, werd destijds geadviseerd om op basis 
van de leidraad een lokale richtlijn binnen het verloskundig 
samenwerkingsverband (VSV) te maken. Daarnaast is een 
multidisciplinaire scholing over de leidraad aangeboden. 
Hiervan is in een twintigtal trainingen door bijna 200 gynaeco-
logen en verloskundigen, afkomstig uit 56 VSV’s, gebruik 
gemaakt. Na ruim vijf jaar is de leidraad aan herziening toe. 
Hiertoe heeft de commissie Gynaecoloog en Maatschappij en 
enkele bij dit onderwerp betrokken verloskundigen via een 
landelijke enquête de ervaringen, knelpunten en verbetermo-
gelijkheden bij het gebruik van de leidraad in de dagelijkse 
praktijk in kaart gebracht. 

Methode
Het doel van de enquête was het in kaart brengen van de 
implementatie en het gebruik van de leidraad in Nederland, 
om die vervolgens mede te gebruiken als input voor de herzie-
ning van de leidraad. Gezien de uitgebreidheid van de enquête 
is het niet mogelijk om alle resultaten in één artikel weer te 
geven. Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten en 
opmerkingen over het gebruik van de leidraad, en de aanbe-
velingen voor herziening.
We hebben een enquête opgesteld en deze verspreid onder de 
leden van de NVOG (1001 gynaecologen en 427 aios), de KNOV 
(2463 eerstelijns- en 469 tweede-/derdelijnsverloskundigen) 
en de werkgroep Klinische Verloskunde van de NVOG (329 kli-
nisch verloskundigen/gynaecologen/aios). De enquête is ver-
stuurd naar de werkgroep, om ook de klinisch verloskundigen 
te kunnen bereiken die geen lid zijn van de KNOV. Obstetrie-
verpleegkundigen zijn niet meegenomen in deze enquête, 
omdat ze in het algemeen niet of nauwelijks betrokken zijn bij 
de besluitvorming rondom verzoeken buiten de richtlijnen.

De enquête is digitaal verspreid in een aparte mailing voor de 
NVOG-leden en via de nieuwsbrief van de KNOV in de periode 
23-08-2019 tot en met 14-12-2019 met gebruik van SurveyMon-
key. De enquête was ingedeeld in zes onderdelen met vragen 
die op die onderdelen aansloten (figuur 1). De resultaten zijn 
gecategoriseerd en kwantitatief geanalyseerd. Daarnaast was 
er in de enquête bij veel vragen ruimte voor ‘opmerkingen’ of 
‘toelichting’. De antwoorden in de vrije tekst werden per vraag 
bekeken om te beoordelen of hier nog relevante informatie uit 
naar voren kwam. Vervolgens zijn deze antwoorden onderge-
bracht in thema’s, die naar inzicht van de auteurs werden 
gecategoriseerd. De ruwe data afkomstig uit SurveyMonkey 
zijn verwerkt en gecodeerd in Excel, waarna de analyses zijn 
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Figuur 1. Onderdelen van de enquête
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verricht in SPSS-versie 26 (IBM, Armonk, NY). Een baseline 
tabel werd opgesteld op basis van de algemene gegevens. De 
antwoorden per vraag/variabele werden getoetst middels de 
Chi-kwadraattoets voor onafhankelijkheid met een significan-
tieniveau (alfa) van 0,05 en Bonferroni-correctie. 

Resultaten kwantitatief
De enquête is door 576 verloskundig actieve zorgverleners 
ingevuld (respons van 12,3 procent). De belangrijkste groepen 
respondenten zijn de verloskundigen uit de eerste lijn en de 
gynaecologen, van wie het merendeel meer dan tien jaar in de 
verloskunde actief is.

Tabel 1. Baseline gegevens

N %

Beroep Verloskundige 1e lijn 223 38,7 

Verloskundige 2e/3e 
lijn

69 12,0

Aios 28 4,9

Gynaecoloog 177 30,7

Onbekend 
(niet ingevuld)

79 13,7

Leeftijd <30 jaar 87 15,1

30-39 jaar 180 31,3

40-49 jaar 156 27,1

50-59 jaar 121 21,0

>60 jaar 32 5,6

Aantal jaar werkerva-
ring

<5 jaar 88 15,3

5-10 jaar 108 18,8

10-20 jaar 219 38,0

20-30 jaar 120 20,8

>30 jaar 41 7,1

Geslacht Vrouw 507 88,0

Man 69 12,0

Gebruik van de leidraad en implementatie
Van de respondenten kent 97 procent de leidraad. In alle 
beroepsgroepen gebruikt meer dan 50 procent van de zorgver-
leners hem. De leidraad is geïmplementeerd binnen het VSV 
in 39,7 procent (volgens de eerste lijn) tot 47,9 procent 
(volgens de tweede en derde lijn). De voornaamste redenen 
voor het (nog) niet implementeren van de leidraad zijn ‘nog 
niet aan toe gekomen’ en ‘weet ik niet’. 

Gesprek over zorgvragen buiten richtlijnen (tabel 2)
Meer dan 99 procent van alle zorgverleners die de enquête 
hebben ingevuld, gaat het gesprek over zorgvragen buiten de 
richtlijnen met de zwangere vrouw aan. Tussen de verschil-
lende echelons bestaat een significant verschil in het doel van 
dit gesprek met de zwangere vrouw.

Van de gynaecologen geeft 76,1 procent aan te proberen tot 
een consensus te willen komen, wanneer een zwangere zich 
presenteert met een zorgvraag buiten de richtlijnen. Bij het 

bereiken van een consensus wordt vaak de eerstelijnsverlos-
kundige betrokken, waarbij er in onderling overleg en met 
afstemming over taken en verantwoordelijkheden, zorg ver-
leend wordt aan de zwangere. Slechts één gynaecoloog geeft 
aan dat een zwangere met een dergelijk verzoek niet welkom 
is in zijn/haar ziekenhuis.
Als er geen consensus met de zwangere vrouw wordt bereikt, 
verwijst 49,2 procent van de gynaecologen naar een collega 
binnen het VSV; 23,2 procent zoekt een zorgverlener buiten 
het VSV; 5,6 procent laat de zwangere zelf op zoek gaan naar 
een andere zorgverlener en 22 procent lost het op een andere 
manier op. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met verloskundigen 
in de eerste lijn: hiervan verwijst 45 procent naar een collega 
binnen het VSV; 18,8 procent naar een zorgverlener buiten het 
VSV; in 4,3 procent van de gevallen wordt de zwangere 
gevraagd zelf op zoek te gaan naar een andere zorgverlener en 
28,7 procent lost het op een andere manier op.

Weerstanden en knelpunten (tabel 3 en 4)
Een groot deel van de zorgverleners (60-70 procent) geeft aan 
knelpunten te ervaren bij het gebruik van de leidraad. Ze 
voeren verschillende redenen aan, maar zijn unaniem over het 
belangrijkste knelpunt. In alle echelons vinden de zorgverle-
ners dat de leidraad onvoldoende rekening houdt met de emo-
tionele belasting voor zorgverleners bij het honoreren van 
zorgvragen buiten de richtlijnen (31,5-46,4 procent van de 
zorgverleners). Omgekeerd beredeneerd ervaart vier op de 
tien gynaecologen geen knelpunten bij het gebruik van de lei-
draad voor deze groep zwangere vrouwen met complexe zorg-
vragen.

Tabel 3. Knelpunten bij gebruik van de leidraad, naar 
beroepsgroep

Tabel 2. Doel van het gesprek, naar beroep

Beroep

Gynae-
coloog

Aios Verlos-
kundige 
2e/3e lijn

Verlos-
kundige 
1e lijn

(176) (28) (69) (222)

Doel van 
dit 
gesprek

Overtuigen 13,1% 25,0% 1,4% 4,1%

Zwangere 
beslist zelf

10,8% 25,0% 21,7% 45,5%

Consensus 76,1% 50,0% 76,8% 50,5%

Beroep

Gynae-
coloog

Aios Verlos-
kundige 
2e/3e lijn

Verlos-
kundige 
1e lijn

(172) (28) (68) (216)

Emotionele belasting 35,3% 46,4% 39,7% 31,5%

Aanzuigende werking 14,5% 10,7% 16,2% 6,0%

Juridische onderbouwing 14,5% 14,3% 19,1% 13,0%

Te grote belasting 25,4% 28,6% 33,8% 19,9%

Geen grote knelpunten 41,0% 28,6% 35,3% 39,8%

Anders 13,3% 17,9% 11,8% 18,5%
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een aanzuigende werking te voorkómen. Tegelijkertijd noemen 
verloskundigen die bereid zijn zorgvragen buiten de richtlijnen 
te honoreren, soms dat zij hierover negatieve reacties uit de 
tweede lijn ontvangen, hoewel vrouwen zich (slechts) tot hen 
wenden omdat de tweede lijn de weigering van bijvoorbeeld 
CTG-bewaking door de vrouwen niet accepteert. Daarnaast 
geven meerdere respondenten aan dat het van belang is dat 
de kinderarts betrokken wordt bij zorgvragen die betrekking 
hebben op de neonatale periode.

De ervaring van de zorgverleners en het ervaren van weer-
stand
Veel respondenten ervaren weerstand bij zorgvragen buiten 
de richtlijnen. Een belangrijke reden is de emotionele belas-
ting bij een slechte afloop of de angst hiervoor en het feit dat 
de zwangere vrouw geen rekening houdt met deze belasting 
van de zorgverlener. Bovendien geven sommigen aan dat zij 
wel eens het gevoel hebben dat hun integriteit en deskundig-
heid in twijfel wordt getrokken door de zwangere vrouwen.

Delen van ervaringen/expertise 
Veel respondenten geven aan behoefte te hebben om een 
casus te bespreken met een collega met affiniteit of meer 
ervaring met zorgvragen buiten de richtlijnen en ook om casu-
istiek met elkaar te delen om hiervan te leren. 
 
Tijdsinvestering en financiële tegemoetkoming
Een kwart van de respondenten noemt als obstakel de grotere 
tijdsinvestering en ontbrekende bijbehorende beloning voor 
het verlenen van deze zorg. Dit geldt zowel voor verloskundi-
gen als gynaecologen.

Juridische aspecten
Juridische vragen en onzekerheden over onder andere tucht-
recht zijn een terugkerend thema. In de eerste versie van de 
leidraad zijn de juridische aspecten beschreven, maar dit blijkt 
onvoldoende  houvast te bieden voor menig zorgverlener. 

Naast het ervaren van knelpunten bij het gebruik van de lei-
draad speelt persoonlijke weerstand bij zorgvragen buiten 
richtlijnen een belangrijke rol. In de groep van gynaecologen 
is deze weerstand gebaseerd op het niet begrijpen van de 
wensen (50,4 procent), angst voor een slechte afloop 
(49,6 procent) en angst voor de juridische/tuchtrechtelijke 
consequenties voor henzelf in geval van een slechte afloop 
(34,1 procent). Deze percentages liggen bij de verloskundigen 
niet veel anders. 

Tabel 4. Redenen voor weerstand bij zorgvragen buiten de 
richtlijnen, naar beroepsgroep

Toepassing van de leidraad (tabel 5)
Om beter gebruik te kunnen maken van de leidraad hebben 
zorgverleners behoefte aan voorbeelden van een praktische 
invulling op de werkvloer, meer juridische zekerheid en 
betere ondersteuning van zorgverleners. In mindere mate is 
er ook behoefte aan advies over hoe het beste met collega’s 
tot een overeenstemming is te komen en aan concrete voor-
beelden uit andere VSV’s. Slechts 14,3-26,5 procent van de 
zorgverleners geeft aan dat de leidraad in de huidige vorm 
goed genoeg is.

Analyse van de opmerkingen in de vrije tekst
Bij vier vragen waren er vermeldenswaardige opmerkingen. 
Deze zijn gecategoriseerd in vijf thema’s: transmurale samen-
werking tussen verloskundige zorgverleners en betrokkenheid 
van de kinderarts; de ervaring van de zorgverleners en het 
ervaren van weerstand; het delen van ervaringen/expertise; 
tijdsinvestering en financiële tegemoetkoming; juridische 
aspecten. Per thema zijn de belangrijkste aanbevelingen uit 
deze enquête weergegeven.

Transmurale samenwerking en betrokkenheid van de kinder-
arts
Vooral in de tweede lijn wordt opgemerkt dat het onwenselijk 
is dat zorg buiten de richtlijnen actief wordt aangeboden om 

Beroep

Gynae-
coloog

Aios Verlos-
kundige 
2e/3e lijn

Verlos-
kundige 
1e lijn

(123) (23) (49) (134)

Angst voor emotionele 
belasting bij slechte 
afloop

49,6% 52,2% 53,1% 47,0%

Angst voor juridische 
gevolgen bij slechte 
afloop

34,1% 30,4% 55,1% 35,1%

Kost teveel tijd 29,3% 26,1% 26,5% 29,1%

Moeite met het in twijfel 
trekken van deskundig-
heid

17,9% 8,7% 10,2% 11,2%

Ik begrijp de wensen niet 50,4% 56,5% 51,0% 53,0%

Angst voor reputatie-
schade

5,7% 13,0% 8,2% 8,2%

Anders 14,6% 13,0% 8,2% 12,7%

Tabel 5. Behoeften om beter gebruik te kunnen maken van 
de leidraad, naar beroepsgroep

Beroep

Gynae-
coloog

Aios Verlos-
kundige 
2e/3e lijn

Verlos-
kundige 
1e lijn

(173) (28) (68) (212)

Voorbeelden praktische 
invulling

30,1% 28,6% 26,5% 31,6%

Voorbeelden andere 
VSV’s

14,5% 14,3% 16,2% 17,5%

Juridische zekerheid 32,4% 35,7% 41,2% 34,0%

Ondersteuning zorgverle-
ners

26,6% 39,3% 27,9% 32,1%

Overeenstemming colle-
ga's

20,2% 17,9% 16,2% 13,2%

Niets, goed zo 20,2% 14,3% 26,5% 22,2%

Anders 14,5% 17,9% 14,7% 10,8%
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Discussie en aanbevelingen
Het omgaan met verzoeken buiten de richtlijnen heeft sinds de 
publicatie van de leidraad de afgelopen jaren meer aandacht 
en bekendheid gekregen, onder andere door wetenschappelijk 
onderzoek en door training van de VSV’s. Uit de resultaten 
van deze enquête blijkt dat de leidraad bekend is bij vrijwel 
alle respondenten. De kanttekening dient gemaakt te worden 
dat er een waarschijnlijk sprake is van bias. Zorgverleners met 
affiniteit voor dit type zorgvragen zullen eerder geneigd zijn te 
deel te nemen aan de enquête.

Gesprek over zorgvragen
Het gesprek over zorgvragen buiten de richtlijn wordt door 
vrijwel alle zorgverleners aangegaan als een zwangere hierom 
vraagt. Het doel van dit gesprek wisselt per echelon en aan-
dachtsgebied, maar meestal probeert de zorgverlener consen-
sus te bereiken. Desondanks blijkt uit de enquête dat het 
omgaan met deze verzoeken als niet eenvoudig wordt ervaren. 
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de leidraad 
moeilijk toepasbaar te vinden, en 60-90 procent ervaart in 
meerdere of mindere mate persoonlijke weerstand bij zorgvra-
gen buiten de richtlijnen. Redenen voor het ervaren van deze 
weerstand zijn onder andere de emotionele gevolgen voor de 
zorgverlener bij een slechte uitkomst en het ontbreken van 
begrip voor het bepaalde verzoek.
Samenwerking is een essentieel onderdeel van het verlenen 
van zorgvragen buiten de richtlijnen, juist omdat het afwijken 
van richtlijnen buiten ieders comfortzone is en flexibiliteit 
vraagt. Het is van groot belang dat er vertrouwen is tussen de 
zorgverleners in de eerste en tweede lijn. 
Als zwangere vrouwen bepaalde opvattingen hebben over 
gezondheid of gezondheidszorg in het algemeen, zoals het 
gebruik van antibiotica of specifieke wensen ten aanzien van 
voeding, is het daarnaast waarschijnlijk dat de kinderarts 
hiermee te maken krijgt. Het is daarom wenselijk om deze 
dan al tijdens de zwangerschap te betrekken.

Ervaren van weerstand
De ervaring van de zorgverleners en het ervaren van weer-
stand verdient aandacht. Het is belangrijk om binnen het VSV 
stil te staan bij het gevoel dat zorgverleners kunnen hebben 
dat hun integriteit in twijfel wordt getrokken, evenals de emo-
tionele belasting voor zorgverleners bij een slechte afloop (of 
de angst hiervoor). Dit geldt voor degene die tijdens de zwan-
gerschap de afspraken maakt, maar ook voor degene die 
durante partu de zorg verleent, evenals voor de arts-assistent, 
klinisch verloskundige, verpleegkundige en kraamverzorgende 
of collega-eerstelijnsverloskundige die hierbij betrokken is. Als 
er onvoldoende aandacht is voor de beleving van het team dat 
de zorg verleent, kan het neveneffect zijn dat de zorgverleners 
niet meer mee willen werken aan soortgelijke verzoeken en 
hier negatief tegenover komen te staan en er polarisatie in 
plaats van samenwerking tussen zorgverleners ontstaat.

Delen van ervaringen en expertise
Er lijkt behoefte aan het delen van ervaringen en expertise 
met betrekking tot zorgvragen buiten de richtlijnen. Er is een 
grote variatie in aard van de zorgvragen. Een verzoek kan mild 

of invoelbaar zijn, maar soms ook heel erg indruisen tegen 
wat zorgverleners als ‘goede zorg’ beschouwen. Dit vereist 
soms zorgverlening buiten de eigen comfortzone. Na explora-
tie waarom vrouwen geadviseerde interventies afwijzen, is het 
een uitdaging om op een respectvolle wijze het gesprek aan te 
gaan om de geadviseerde zorg te onderbouwen en te komen 
tot daadwerkelijke shared-decision making. 
Het kost tijd om een goede relatie op te bouwen en om samen 
te komen tot een goed multidisciplinair plan, waar alle par-
tijen zich in kunnen vinden. Het aansluiten van een eerstelijns-
verloskundige bij het gesprek met de gynaecoloog kan dit 
soms bevorderen. Het is wenselijk dat de Beroeps Belangen 
Commissie van de NVOG gaat ijveren voor een betere beloning 
voor deze gesprekken, al dan niet in samenwerking met (het 
bestuur van) de KNOV.

Juridische aspecten
Tot slot zijn de juridische aspecten met betrekking tot zorgvra-
gen buiten de richtlijnen een belangrijk onderwerp. Uitgangs-
punt is de autonomie van de vrouw over haar eigen lichaam, 
hetgeen betekent dat het doen van een interventie zonder 
haar toestemming niet is toegestaan. De verantwoordelijkheid 
van de zorgverlener betreft een inspanningsverplichting om de 
meest optimale zorg te adviseren. Uiteindelijk is het de zwan-
gere vrouw die beslist of zij informed consent geeft voor de 
voorgestelde interventies. Juridische aspecten die eerder 
onvoldoende aandacht kregen en bij de herziening van de lei-
draad aan bod moeten komen zijn onder andere het verlenen 
van toelatingsovereenkomsten. Alhoewel een ziekenhuis het 
recht heeft een verloskundige van buiten het VSV een toela-
tingsovereenkomst te weigeren, is dit niet wenselijk. Dit geldt 
ook voor het weigeren binnen het VSV van begeleiding door 
de ‘eigen’ eerste lijn van een poliklinische baring bij een medi-
sche indicatie. Andere juridische aspecten die aan de orde 
moeten komen in de herziene versie van de leidraad, zijn de 
rechten van het (ongeboren) kind en de neonatale periode en 
de tucht- en civielrechtelijke beoordeling bij ongewenste neo-
natale uitkomsten.

Conclusie
Uit de enquête komen verschillende belangrijke aspecten naar 
voren die een rol spelen bij het verlenen van zorg aan zwange-
ren met een zorgvraag buiten de richtlijnen. Onder andere de 
emotionele belasting voor zorgverleners bij een negatieve uit-
komst en angst voor juridische consequenties spelen een rol. 
Dit zijn twee punten die een belangrijke barrière kunnen zijn 
als het gesprek met een zwangere vrouw wordt aangegaan. 
Het accent van het gesprek kan dan komen te liggen op het 
overtuigen van de zwangere en het streven naar zorg binnen 
de richtlijnen, in plaats van een open gesprek over de wensen 
en met name de achtergronden van een hulpvraag.
Uit ervaringen van poliklinieken gespecialiseerd in zorgvragen 
buiten de richtlijnen blijkt dat door het voeren van open 
gesprekken, zwangere vrouwen in veel gevallen kiezen voor 
reguliere zorg of dat er consensus wordt bereikt.4 Uiteraard 
vergt dit (tijds)investering, die mogelijk ten koste gaat van tijd 
voor andere zwangere vrouwen. Toch is dit de enige verant-
woorde manier om met deze zorgvragen om te gaan. Deze 
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verzoeken zullen blijven, ook in de toekomst, en het is een uit-
daging om hier goed en zorgvuldig mee om te gaan in het 
belang van moeder en kind.
De aanbevelingen uit deze enquête zijn overgebracht aan de 
commissie herziening leidraad zorgvragen buiten de richtlij-
nen. De herziene leidraad wordt verwacht in de tweede helft 
van 2021.
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Samenvatting
Ruim vijf jaar geleden is de leidraad Zorgvragen buiten de 
richtlijnen gepubliceerd. Deze is toe aan herziening. 
Gynaecologen en verloskundigen is gevraagd naar hun 
ervaring met de leidraad en suggesties voor de herziening. 
Uit deze enquête blijkt dat zorgverleners in meer of 
mindere mate weerstand ervaren bij zorgvragen buiten de 
richtlijnen. Verschillende onderwerpen, waaronder de 
emotionele belasting en angst voor juridische consequen-
ties, worden genoemd als reden voor de weerstand, 
hoewel 40 procent van de ondervraagden geen grote knel-
punten bij het gebruik van de leidraad ervaart. Respon-
denten hebben meerdere suggesties gedaan ter verbete-
ring. Er lijkt onder andere behoefte aan het delen van 
ervaringen en aan meer duidelijkheid met betrekking tot 
de juridische aspecten.

Trefwoorden
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Summary
Five years ago the guideline ‘maternity care outside guide-
lines’ was published. We evaluated the experience of 
gynaecologists and midwives with the current guideline 
and their suggestions for revision and improvement. This 
survey shows that many caregivers experience misgivings 
concerning these types of requests, mainly because of the 
emotional burden and fear of legal consequences, 
although circa 40% of respondents do not mention major 
concerns regarding the guideline and this type of care. 
Respondents have offered several suggestions for revision 
and improvement. Among other things, there appears to 
be a need for sharing experiences and having more clarity 
about legal aspects. 
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