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AVAG 
nieuws Geachte lezer,

De AVAG viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Dat is je niet 
 ontgaan en ook dit nummer van InTouch vertelt hierover. Dit 
 jubileum stemt ons nederig. Wij staan in een unieke Nederlandse 
traditie van 150 jaar, opgebouwd door krachtige visionaire ver-
loskundigen en gynaecologen, een traditie die elders ter wereld 
 navolging heeft gekregen, is uitgebouwd en verbeterd. Eileen 
 Hutton vertelde hierover in haar inauguratie. Dat verplicht ons, de 
AVAG, om juist nu een bijdrage te leveren aan een blijvende sterke 
positie van de verloskundige, ook in de toekomst. Dat doen wij op 
verschillende manieren. Op de eerste plaats door zo goed mogelijk 
op te leiden. Op de tweede plaats door onderzoek te doen, kennis te 
creëren en die kennis beschikbaar te stellen aan het verlos kundige 
werkveld. Maar ook door ons hard te maken voor de verloskunde 
in de media en door mee te denken over een nieuw beroepsprofiel. 
Een profiel dat een opleiding op academisch niveau vereist. Wij 
vinden dat alleen zo de verloskundige ook in de toekomst in haar 
kracht kan blijven staan en mee kan gaan in de vernieuwingen die 
nodig zijn.

Wij voelen ons een onlosmakelijk deel van de verloskundige 
 gemeenschap. Daarbij hoort dat je met elkaar discussieert,  kritisch 
kunt zijn, feedback wilt ontvangen en wilt verbeteren. Het afge-
lopen jaar hebben wij op verschillende momenten gevraagd wat 
verloskundigen, als alumni, stagebegeleiders en cursist, van ons 
vinden. Dat gaf ons positieve feedback, maar ook genoeg leer-
punten, bijvoorbeeld dat wij beter moeten communiceren. Dat was 
niet altijd leuk om te horen maar wel erg belangrijk, want daaruit 
trekken wij lering. 

Net zoals wij deel zijn van de verloskunde, hopen wij dat je je 
verbonden voelt met ons en we gezamenlijk op 14 september ons 
lustrum kunnen vieren. Op de website avag150jaar.nl vind je de 
informatie hierover, inclusief hoe je je kunt aanmelden. 

Bij een jubileum hoort meestal een cadeau. Om een cadeau mag je 
niet vragen, dat krijg je. Toch doen wij een suggestie. Het mooiste 
cadeau dat wij ons zouden kunnen wensen is dat de minister van 
Volksgezondheid zich ondubbelzinnig uitspreekt voor de sleutel-
positie van de verloskundige in de verloskundige zorg, nu en in de 
toekomst. En dat zij daarom uitspreekt dat het noodzakelijk is om 
alle verloskundigen in Nederland in de toekomst op te leiden op 
universitair niveau. 

Tot 14 september!  

Gea Vermeulen    

Directeur AVAGInTouch is een gratis magazine voor alle 
afgestudeerden en relaties van de Academie 
Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch 
wil eraan bijdragen dat het contact tussen 
de academie en iedereen die daar onderwijs 
heeft gevolgd of een relatie is in stand blijft 
en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen 
reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u 
opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten! 
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5academisering

Voorbereiding voor de academische opleiding

De teleurstellende perinatale sterftecijfers, de adviezen vanuit het stuurgroeprapport   
‘Een goed begin’ en de veranderende mogelijkheden en wensen van vrouwen maken duidelijk 
dat er in de verloskunde iets moet veranderen. Op vele plaatsen in het land worden hiertoe 
ook al initiatieven ondernomen. De verloskunde van morgen zal een heel andere zijn dan die 
van vandaag. Een andere verloskunde die ook vraagt om een andere verloskundige!

Om de cliënt centraal te kunnen stellen zal 
de organisatie van de zorg moeten veran-
deren. De continuïteit van zorg zal hierin 
een belangrijk element zijn. Hier liggen 
volop kansen voor de verloskundige. De 
nieuwe verloskundige kan werkzaam zijn 
in de hele verloskundige keten. Zij werkt 
zowel in de eerstelijn als in de kliniek, 
hoewel die scheiding binnen de nieuwe 
organisatie van verloskundige zorg waar-
schijnlijk zal vervagen. Zij is de verloskun-
dige naast de voordeur en de fysiologisch 
expert in de kliniek. Om deze spilfunctie 
te kunnen vervullen, moet zij als een vol-
waardige partner kunnen samenwerken 
met andere disciplines binnen de zorg. 
Een opleiding op wo-master niveau kan 
hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

De afgelopen jaren is de complexiteit 
van de verloskundige zorg toegenomen. 
Elke dag ervaren wij als (toekomstige) 
verloskundigen, dat er meer eisen aan 
onze beroepsuitoefening worden gesteld.  
Naarmate de kennis over zwangerschap en 
geboorte toeneemt, nemen ook de mo-
gelijkheden voor behandeling toe. Daar-
door wordt het steeds belangrijker voor 
verloskundigen om het optimale beleid in 
samenspraak met de cliënt te formuleren. 
Om dit te kunnen, moet de verloskundige 
haar verloskundig handelen kunnen on-
derbouwen met (eigen) onderzoek. Daar-
naast moet zij kunnen denken buiten de 
kaders van haar eigen vakgebied. Een wo-
master vormt een goed fundament voor 
het ontwikkelen van deze vaardigheid. 

TeksT Stefanie HendrikS

Op weg naar een academisch 
opgeleide verloskundige

De eerste stap op weg naar een acade-
mische opleiding is door de AVAG al 
in 2008 gezet, door met het VUmc de 
afdeling Midwifery Science op te richten. 
Deze afdeling houdt zich bezig met on-
derzoek in het kennisdomein Midwifery 
Science. Hier is ondermeer de Deliver-
studie ondergebracht, de grote nationale 
 studie naar de zorg van eerstelijns verlos-
kundigen in Nederland, die is gefinancierd 
en geïnitieerd door de AVAG. Aan deze 
studie is door twintig Nederlandse verlos-
kundigenpraktijken deelgenomen. Doel 
van deze studie is het inventariseren en 
beschrijven van de actuele situatie op het 
gebied van de verloskundige zorgvraag en 
zorgverlening. Met de recente aanstelling 
van prof. dr. Eileen Hutton als hoogleraar 
Midwifery Science, heeft de afdeling zich 
verzekerd van een stevige wetenschappe-
lijke basis, die nodig is voor het opzetten 
van de wo-opleiding.

Op dit moment is de academie bezig 
met de voorbereiding voor de acade-
mische  opleiding. Er vindt, samen 
met de  Academie Verloskunde 
Maastricht, overleg plaats met 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). 
Of en wanneer de academische 
opleiding verloskunde van 
start kan gaan, hangt af van de 
 besluitvorming van de mini steries 
van VWS en OCW. De oplei-
dingen hopen in september 2013 
te kunnen beginnen.

De ontwikkeling van een nieuw curricu-
lum vindt plaats in nauwe samenwerking 
met de KNOV en de Academie Verlos-
kunde Maastricht. Als basis hiervoor dient 
de gezamenlijke formulering van een 
nieuw beroepsprofiel.
De KNOV onderzoekt op dit moment, 
samen met haar leden, wie de nieuwe 
verloskundige is. Welke rollen gaat zij 
 allemaal vervullen? Welke kennis, kunde 
en attitude heeft zij daarvoor nodig? Op 
de Algemene Ledenvergadering van  
27 mei heeft de KNOV haar visie hierover 
gepresenteerd.  Nadat het beroepsprofiel is 
vastgesteld door de beroepsgroep gaan de 
oplei dingen hiervoor een passende op-
leiding ontwikkelen. Ook bij het ontwik-
kelen van de opleiding zal de AVAG haar 
stage begeleiders en alumni nauw betrek-
ken. Immers ook de academische oplei-
ding zal voor een belangrijk deel in de 
praktijk plaatsvinden. Daarnaast vormen 
de stagebegeleiders en alumni een goed 
klankbord voor onze ideeën. De afgelopen 
maanden ontvingen wij in diverse bijeen-
komsten tal van goede adviezen en tips.

feiten:
 81% van de verloskundigen 

 steunt de ontwikkeling van  
 een opleiding verloskunde  
 op universitair niveau

 Bijna 89% van de verloskun-
 digen vindt dat de universitaire  
 opleiding nodig is om de  
 wetenschappelijke onder- 
 bouwing van de verloskunde  
 te versterken

 59% van de verloskundigen 
 denkt dat de nieuwe opleiding  
 goed is voor de zorg aan moeder  
 en kind

 57,9% van de verloskundigen 
 verwacht dat hun beroeps- 
 perspectief zal verbeteren als 
 de opleiding academisch wordt 

*deze cijfers zijn gepeild in alle 
503 verloskundige praktijken.

Ook is het belangrijk om samen met de 
stagebegeleiders en alumni te kijken naar 
de mogelijke consequenties van acade-
misering voor de huidige beroepsgroep. 
 Vanaf het moment dat de eerste univer-
sitair opgeleide verloskundigen met hun 
studie klaar zijn, ontstaat er een over-
gangsperiode waarin hbo- en wo- 
opgeleide verloskundigen naast elkaar 
werkzaam zijn. We verwachten dat er 
vraag zal ontstaan om de hbo-opgeleide 
verloskundigen bij te scholen. Tijdens de 
carrousels in januari 2011 is al voorzichtig 
vooruit gekeken naar de verschillende 
 manieren waarop het werkveld bij-
geschoold zou willen worden. De input  
uit deze bijeenkomsten wordt meege-

nomen in de werkgroep die naast het 
ontwikkelen van het curriculum ook gaat 
nadenken over programma’s voor de al 
werkzame verloskundigen en onze huidige 
studenten. De AVAG voelt zich daarvoor 
ook verantwoordelijk. We zullen, samen 
met de KNOV, zeker ook goed kijken 
naar de manier waarop andere medische 
 beroepen die een vergelijkbare veran-
dering hebben doorgemaakt, dit hebben 
opgelost. 
Ook naar de mogelijke gevolgen ten 
aanzien van bijvoorbeeld contractering 
door zorgverzekeraars zal moeten wor-
den  gekeken. De AVAG wil hier graag in 
nauwe samenwerking met het huidige 
werkveld een bijdrage aan leveren. 

Wat betekent dit voor  
de huidige verloskundigen? 

Curriculum-
ontwikkeling

Waar staan 
we nu?

Waarom 
 academiseren?
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TeksT Stefanie HendrikS

tijdens de Moedernacht op 7 mei 
2011, die werd gehouden op de 
aVaG, locatie Groningen werd het 
tienjarig lustrum van de opleiding 
in Groningen gevierd. aanwezig 
waren verloskundigen in opleiding, 
alumni, medewerkers en stage
begeleiders van de aVaG. een 
verslag van deze avond.

Lustrum Groningen
Aan het tien jarig bestaan van de opleiding in Groningen  
is deze avond ook aandacht besteed. Yvonne  Beis huizen, 
gastvrouw van de avond, vertelde over de oprichting van  
de opleiding in Groningen, wat eraan  voorafging en hoe  
de opleiding tot stand is  gekomen.  
Aan het einde van de avond werd aan iedere aanwezige 
een lustrum cadeau uitgedeeld, het boek over  Catharina 
 Schrader: Vroedvrouw tegen wil en dank.

Het thema van de Moedernacht was 
dit jaar de verbinding aangaan, waarbij 
traditie getrouw werd stilgestaan bij het 
vijfde millenniumdoel, het terugdringen 
van de moedersterfte wereldwijd. Jaarlijks 
overlijden honderdduizenden vrouwen 
aan de gevolgen van hun zwangerschap. 
Om het millenniumdoel te halen, zal in 
2015 dit aantal gedaald moeten zijn met 
driekwart procent ten opzichte van 1990.

Sanne Frieling, verloskundige uit  Roden, 
heeft die dag aangegrepen om een 
tandem tocht te organiseren om geld in 
te zamelen voor het Twinningproject 
Sierra Leone van de KNOV. Voordat de 
Moedernacht begon, werd de tandemstoet 
 feestelijk onthaald. Om het project een 
 gezicht te geven zat er op iedere tandem 
één verloskundige en één Afrikaanse vrouw, 
waaronder ook één uit Sierra  Leone. 
De opening van de Moedernacht werd 

verzorgd door de stadsdichter Stefan 
Nieuwenhuis, die een gedicht voorlas over 
de moedersterfte (zie kader). 
Na de opening sprak Olga de Haan over 
zwangerenzorg in Oost-Europa. Olga is 
van het NSPOH-project ‘Services to the 
People’ dat de sterftecijfers van moeder 
en kind omlaag wil brengen en projecten 
heeft opgezet in onder andere Kazachstan, 
Kirgizië en Georgië. Zij vertelde over de 
training ‘Parent coaching’ die zij heeft 
verzorgd in Kazachstan. De training richt 
zich op empowerment van (aanstaande) 
ouders, om de ouders krachtiger te ma-
ken en ze voorlichting te geven over de 
keuzes die zij hebben. Ook zorgverleners 
volgden deze training. Na de presentatie 
van Olga de Haan konden de aanwezi-
gen twee workshops volgen met uiteen-
lopende  onderwerpen zoals Internatio-
nalisering, het Twinningproject Sierra 
Leone en ‘Skills and Drills’-training in 
Kenia.  Vooral voor ‘Skills and Drills’, een 
workshop die door drie studenten werd 
gegeven, was veel animo. Deze studenten 
hadden in Kenia een training voor het 
personeel opgezet, om acuut te kunnen 
handelen bij bloedverlies post partum. De 
deelnemers namen tijdens de workshop 
deel aan de training waarin ieder een rol 
kreeg toebedeeld. 
Tijdens de avond was er een heerlijk 
Oost-Europees buffet en mooie muziek. 
Er waren stands van White Ribbon 
 Alliance en het Twinningproject. Bij de 
stands konden mooie artikelen worden 
gekocht ten behoeve van verschillende 
projecten in het kader van de Moeder-
nacht, zoals armbandjes en mutsjes voor 
het Twinningproject Sierra Leone.  

Moedernacht  
in Groningen

Na vele goede initiatieven en input van de studenten en docenten van de AVAG op het 
gebied van internationalisering heeft de AVAG haar beleid bepaald. De focus ligt op 
twee aandachtsgebieden, namelijk Public Health in een ontwikkelingsland en weten-
schap in een Westers land. Op deze gebieden zal de AVAG gaan samenwerken met 
 instituten waar studenten stages kunnen lopen. Maar dat is niet alles. Er wordt gestreefd 
naar een hechte band tussen deze instituten en de AVAG, op het niveau van zowel de 
student als de docent en het management.

De AVAG heeft een vaste stageplek voor studenten in Zambia gecreëerd door een duur-
zame relatie met een gezondheidszorginstelling op te bouwen. Studenten richten zich 
tijdens deze stage vooral op Public Health, die in een ontwikkelingsland als Zambia 
expliciet zichtbaar is. Ze gaan mee met ‘health talks’ diep in de bush, ze zijn betrokken 
bij verwijzingen van de Rural Health Centers naar het ziekenhuis en krijgen zo te maken 
met de nodige transportproblemen. Ook verrichten de studenten werkzaamheden als 
het screenen van zwangeren op hiv en participeren ze in anti-aids campagnes waarbij 
zwangeren aidsremmers krijgen. Hierdoor wordt de kans op besmetting van het kind 
teruggebracht van 33 procent naar minder dan 3 procent. Door studenten de kans te 
bieden hun visie te verbreden, ervaren zij hoe belangrijk het is dat de essentiële schakel 
verloskunde samenwerkt en onderdeel is van de hele keten van de gezondheidszorg.

succesvol in engeland
In de nabije toekomst worden er internationale stageplekken gecreëerd voor studenten 
die willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten zichtbaar 
aan de alledaagse verloskunde ten goede komen. Een proces dat in Engeland succesvol 
wordt toegepast. Momenteel wordt er gewerkt aan een kleine aanpassing in het vierde-
jaars curriculum waardoor de studenten 
die dit willen langer aan een wetenschap-
pelijk onderzoek kunnen werken.

Dr. Nsumpi (Medical Superintendant) en Yvonne Beishuizen  
(HBO manager AVAG) tekenen de samenwerkings over
eenkomst tussen Chilonga Mission Hospital en de AVAG.

Screening van zwangeren bij de Mother and Child Clinic in Chalabesa Health Centre.

Van 27 april tot 6 mei zijn Yvonne Beishuizen (HBO-manager van 
de AVAG) en Jaap Oosterhoff (coördinator Internationalisering) 
in Zambia geweest om het beleid van de AVAG met betrekking tot 
 Internationalisering in de praktijk te brengen. Hoe zit het nu met 
de Internationalisering?
TeksT Jaap OOSterHOff

In Zambia 
Jaap Oosterhoff en 
Yvonne Beishuizen:
‘Zittend op één van de vele  veranda’s 
in Zambia, kijkend naar de 
 prachtige sterrenhemel en met de 
krekels op de achtergrond kijken wij 
terug op inspirerende gesprekken 
met zeer vriendelijke  Zambianen. 
Ook zien we een andere, maar voor 
ontwikkelings landen goede, gezond
heidszorgstructuur. Een beeld van 
een  ver beterende gezondheidszorg
situatie en studenten die het steeds 
meer naar hun zin hebben, en 
met hun Zambiaanse begeleider 
in  Chilonga Mission Hospital hun 
onderzoeksstage verder vorm geven.     

Na een laatste slok van een goed
koop, maar zeer zeldzaam wijntje 
kruipen we onder het bednet, een 
prachtige dag rijker.’

Onze keuze
Ik zou alle woorden vermijden
die er dik bovenop liggen
en niets zeggen waar je welbeschouwd 
onmogelijk omheen kan

ik zou de oorsprong, de bakermat
dat soort gedachten omzeilen
geen moederschoot, niets prils
even het kleine met rust laten

het is moeilijk naar grote woorden zoeken
als dat wat wij delen niet voor iedereen geldt
dat het afwachten is
of hopen of zelfs maar durven dromen

nederig zullen de woorden zijn 
heel precies de manier van zeggen
totdat de hele mensheid in zijn oorsprong
de eerste stap zelf maken kan

Stefan Nieuwenhuis, 
Stadsdichter van Groningen

6 7moedernachtinternationalisering



9 AVAG nieuws8 inauguratie

Ter gelegenheid van haar inauguratie is 
er een symposium georganiseerd waarbij 
verschillende sprekers uit binnen- en 
 buitenland aanwezig waren. Het publiek 
bestond grotendeels uit verloskundigen, 
maar er was ook een aantal gynaecologen, 
onderzoekers en andere geïnteresseerden.
Tijdens het symposium gaven sprekers 
uit Nederland en Canada hun visie op 
het verhogen van de kwaliteit van zorg 
 tijdens de zwangerschap en geboorte 
en de  belangrijke rol van verloskundi-
gen hierin. Bridget Lynch, voorzitter 
van de Interna tional Confederation of 
Midwives,  hamerde op de grote rol van 
verloskundigen in het realiseren van de 
millenniumdoelen om moeder- en baby-
sterfte in de wereld te reduceren. Professor 
Koos van der Velden, voorzitter van de 
stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, 
benadrukte het belang van het bevorde-
ren van gezondheidsmaatregelen vanaf 
het begin van de zwangerschap om latere 

complicaties te voor komen. Dr. Alan 
Neville, een  oncoloog en docent van de 
 McMaster Universiteit in Canada, hield 
zijn presentatie over het inter-professio-
nele samenwerken, waarbij studenten 
uit verschillende richtingen leren om 
samen te werken. Bijzonder was zijn film 
waarin hij illustreerde hoe communicatie-
problemen tussen verschillende zorgver-
leners  negatieve en zelfs gevaarlijke conse-
quenties kunnen hebben voor  patiënten. 
Ook de presentatie van Dr.  Simone 
Buitendijk, hoogleraar verloskunde AMC, 
zorgde voor veel gespreksstof. Zij hield 
een  presentatie over het belang voor de 
vrouw om keuzes met betrekking tot de 
bevalling te kunnen  maken. Ze pleitte 
ervoor om meer rekening te houden met 
de wensen van de moeder ten aanzien van 
hoe en waar ze bevalt. Dit zou leiden tot 
een aangenamere ervaring en een betere 
start voor moeder en kind. Haar verhaal 
kwam tot leven door de foto’s van allerlei 
baby’s die verschillende uitdrukkingen 
vertoonden, van woede tot geluk.
Dr. Sarah McDonald, een gynaecoloog 
uit Canada tot slot, wist de aandacht van 
het publiek goed vast te houden door een 
interessante en wetenschappelijk goed 
onderbouwde presentatie te geven. Ze 
beschreef een aantal onderzoeken waarbij 
verloskundige zorg werd vergeleken met 
zorg door andere zorgverleners, zoals 
gynaecologen. 

Aan het einde van de middag was de 
 oratie van prof. dr. Eileen Hutton. Zij 
vertelde over de banden tussen Canada en 
Nederland met betrekking tot de verlos-
kunde. Het Canadese systeem van onaf-
hankelijk praktiserende verloskundigen 
is gebaseerd op het Nederlandse verlos-
kundige systeem. 
Een onderwerp waar Eileen Hutton op 
inging was de discussie in Nederland met 
betrekking tot de relatief hoge perinatale 
sterfte in vergelijking met andere West-
Europese landen. Die is volgens haar niet 
te wijten aan de thuisbevalling, zoals in 
de media vaak wordt gezegd, maar heeft 
 onder andere te maken met het hoge 
aantal sterftes bij premature partus in 
Nederland. Haar inspirerende pleidooi: 
richt je in onderzoek en zorgverbetering 
op de terreinen waar je de meeste winst 
kunt behalen. Dat is op het terrein van 
preventie en gezonde leefstijl, en daar 
waar de perinatale sterfte in Nederland 
het meest afwijkt, zoals dus in relatie tot 
het aantal vroeggeboortes. Andere belang-
rijke onderwerpen in haar speech waren 
haar nieuwe rol als bijzonder hoogleraar 
in Nederland, hoe ze de academisering 
van de verloskunde wil ondersteunen en 
de rol van verloskundigen in Nederland 
wil helpen versterken.

U kunt de gehele oratie nalezen op onze 
website www.verloskunde-academie.nl/
MidwiferyScience. 

Inauguratie 
hoogleraar 
Midwifery 
Science

  Prof. dr. Hutton: “We moeten 
juist kijken naar het hoge aantal  
 sterftes bij premature partus.”

Op 17 februari sprak de   
Cana dese prof. dr. Eileen  
Hutton haar inaugurele rede  
uit en is zij benoemd tot   
bij zonder hoogleraar Midwifery 
Science, de eerste verloskundige 
hoog leraar in Nederland. Een 
verslag van het symposium.
tekst Stefanie HendrikS

Vrij recent hadden docenten van de AVAG een 
 bijeenkomst waarin gevraagd werd wat ons energie 
geeft in ons werk en wat juist niet.
Misschien niet echt verrassend maar het contact met 
collega’s staat met stip op nummer één als energie
gever. Met als goede tweede het contact met studenten.
Het tegenstrijdige is dat juist in het contact met de 
collega’s ook veel van onze kostbare energie verloren 
gaat. Bovenaan in de lijst met energievreters stond 
namelijk het oeverloze overleggen en dan toch niet 
tot besluiten komen. Even kort door de bocht; onze 
vrouwelijke manier van communiceren dus. Overal 
staan dozen tissues. Dat zegt genoeg, nietwaar? Een 
gevolg van al dat oestrogeen en progesteron dat  
door onze aderen stroomt.
We hebben last van een chronisch gebrek aan man
nelijke energie. Ik zeg het maar even zoals het is. Het 
is zelfs zo dat als er weleens een man door de gang 
loopt, ook al is het niet bepaald George Clooney, alle 
vrouwen hun hoofd omdraaien. Wat? Een man hier? 
Wat komt hij doen? Wie is het? Waar gaat hij heen?
Meestal is het een ICTer van InHolland of een arts 
die les komt geven. Het maakt niet uit hoe ze eruit 
zien of zich gedragen, ze zijn bij voorbaat de moeite 
van de aandacht waard.
Als je studenten aan het einde van het eerste jaar 
vraagt wie de beste docent was, is het antwoord 
 steevast: “Die ene mannelijke arts, maar hij heeft wel 
een vriendin.”
Het topjaar wat betreft mannelijke studenten was 
mijn eerste jaar op de opleiding; maar liefst drie 
 mannen in de klas. Twee zijn er ook daadwerkelijk 
verloskundige geworden.
Concluderend: we hebben behoefte aan communi
catie die wat meer geleid wordt door testosteron. 
 Lekker duidelijk en direct, geen oeverloos gezwets 
maar snelle beslissingen. 
Op de open dag waar een heleboel vaders en vrienden 
van toekomstige studenten waren, constateerde ik een 
onvoorzien nadeel van meer mannen op de opleiding. 
Toen ik het toilet die dag bezocht viel het meteen op; 
alle brillen stonden omhoog! 

Mannen
column Landelijk 

 consortium 
 verloskunde
De Academie Verloskunde Amsterdam 
 Groningen (AVAG) en de Academie Verlos-
kunde Maastricht (AVM) hebben het initiatief 
genomen om een Midwifery Consortium voor 
de eerstelijns verloskunde op te richten. Doel 
van dit landelijke consortium is om een bijdrage 
te leveren aan wetenschappelijk onderzoek 
en academisch onderwijs en zo aan betere 
 verloskundige zorg. 
Vanuit de opleidingen wordt het project 
 getrokken door Gea Vermeulen, directeur van 
de AVAG, samen met Marianne Nieuwenhuijze, 
voorzitter van de vakgroep Midwifery science 
van de AVM en simone Buitendijk, nu nog 
hoogleraar eerstelijns verloskunde en ketenzorg. 
een belangrijke taak van het Midwifery Consor-
tium is de organisatie en bevordering van verlos-
kundig onderzoek in de eerstelijns praktijken. De 
initiatiefnemers zien de eerstelijns praktijken als 
onmisbare partners in onderzoek van het consor-
tium. Met deze werkwijze wil het consortium 
enerzijds zorg vernieuwing versnellen, doordat 
onderzoeksresultaten in de praktijk  worden 
geïmplementeerd, en anderzijds vragen die uit 
de praktijk komen, vertalen naar wetenschap-
pelijk en praktijk gericht onderzoek. Als we erin 
slagen om gezamenlijk geld voor onderzoek te 
verwerven,  zouden ook enkele geïnteresseerde 
verloskundigen uit de praktijk als  promovendi aan 
de slag kunnen. De academische werkplaatsen 
van de jeugdgezondheidszorg en de academische 
netwerkpraktijken bij de huisartsen gingen ons 
hierin voor en zijn ons voorbeeld.
Naast de landelijke functie wil het consortium 
eerstelijns praktijken ondersteunen in de 
regionale consortia die worden opgericht voor 
het onderzoeksprogramma Zwangerschap en 
Geboorte van ZonMw.  Alle kringen worden 
hiervoor benaderd.
Bij de oprichting van het Midwifery Consortium 
zijn momenteel twaalf verloskundigenpraktijken 
betrokken, maar hoe meer verloskundigen uit 
de praktijk betrokken worden, hoe breder het 
Midwifery Consortium straks gedragen wordt. 
Geïnteresseerd? Voor vragen kunt u terecht bij: 
Joyce.kors@inholland.nl. 

Jasperina 
Brinkmann,  
docent verlos-
kunde aan de 
AVAG en  
verloskundige



Het centrale thema van dit lustrumjaar is 
‘Werken aan verbinding’. Het is een ver-
wijzing naar de talloze initiatieven van de 
AVAG om de samenwerking in de verlos-
kunde en het onderwijs te stimuleren en 
(toekomstige) moeders een eigen stem te 
geven.

Lustrumsymposium
Woensdag 14 september van 14.00 tot 
18.00 uur vindt het lustrumsymposium 
plaats. Centraal staat de presentatie van 
de onderzoeksresultaten van de nationale 
Deliver-studie. Dit grootschalige onder-
zoek van de AVAG en VUmc/EMGO geeft 
inzicht in de verwachtingen en ervaringen 
van bijna 8.000 zwangeren en hun zorg-
verleners. Tijdens het symposium presen-
teren de onderzoekers hun resultaten en 
geven diverse beleidsmakers aan welke 
betekenis de uitkomsten kunnen hebben 
voor de inrichting van de verloskundige 
zorg. Daarnaast wordt het Nederlands 
Panel Zwangeren gelanceerd.

Nederlands Panel Zwangeren
Tijdens het lustrum op 14 september 
lanceren de AVAG en het NIVEL het 
Nederlands Panel Zwangeren (NPZ). 
In de discussie over de toekomst van de 
 verloskundige zorg is de (zwangere) vrouw 
zelf opvallend afwezig. En dat terwijl de 
roep om ‘client centered care’ alleen maar 
toeneemt. De doelstelling van het NPZ is 
om zwangere vrouwen een stem te geven 
in de  inhoud en organisatie van de verlos-
kundige zorg in Nederland.

Doe Mee!
De AVAG schrijft de prijsvraag ‘Wat vrouwen willen’ uit voor alle professionals 
die in  Nederland dagelijks zorg verlenen aan zwangeren. Deelnemers aan die 
prijsvraag  worden daarbij uitgenodigd om de eerste onderzoeksvraag aan te 
 dragen voor dit nieuwe cliëntenpanel van 1.000 zwangeren. 
Een vakjury zal beoordelen welke vraag de meeste toegevoegde waarde heeft voor 
 onderzoek naar ‘client centered care’. De winnende onderzoeksvraag wordt in het 
najaar van 2011 uitgewerkt en voorgelegd aan het Nederlands Panel Zwangeren. 
Om mee te kunnen doen aan de prijsvraag dient u de volgende drie vragen te 
 beantwoorden:

 Welke concrete vraag wilt u aan het panel van 1.000 zwangeren voorleggen? 
 Deze vraag kan eventueel bestaan uit een hoofdvraag en max. 5 subvragen.

 Waarom is het antwoord op deze vraag van wezenlijk belang?
 Wat gaat u (of anderen) concreet doen met die nieuw verworven kennis? Is het  

 onderdeel van een groter project?

Inschrijven voor de prijsvraag kunt u doen via onze website www.avag150jaar.nl. 
 Download het inschrijfformulier en stuur het ingevuld naar info@avag150jaar.nl. 
Ook kunt u op de site terecht voor  
meer informatie over het NPZ. 
Bij de beoordeling van de inzen dingen 
wordt ondermeer gekeken naar de 
 relevantie van de vraag en de verwachte 
gezondheidswinst. U kunt nog meedoen 
tot 15 juli. De winnaar wordt bekend
gemaakt bij het lustrum symposium op  
14 september. 

Kijk voor het lustrum programma op de achterkant van deze InTouch.  
Het uitgebreidere programma en de wijze waarop u zich kunt aanmelden staat  
op www.avag150jaar.nl.  

oPRoeP   Heeft u of één 
van uw collega’s of jaargenoten na 20 
juni nog geen uitnodiging ontvangen 
voor het  lustrumsymposium en -feest 
op 14 september? Mail voor een 
 persoonlijke uitnodiging naar:  
alumni@verloskunde-academie.nl.

Studenten helpen 
bij anticonceptie-
keuze
tijdens de minor Public Health 
 Promotion hebben vierdejaars-
studenten ella ekkers en anne- 
Joleen de Lange van de aVaG (locatie 
Groningen) een website ontwikkeld: 
www.anticonceptiekompas.nl. 
Het anticonceptiekompas helpt 
vrouwen een keuze te maken uit de 
vele soorten anticonceptiemethoden 
die er zijn. door een aantal vragen 
te beantwoorden, kom je bij de anti-
conceptiemethode die het beste bij je 
past. daarna kun je doorklikken naar 
een scherm met betrouwbare en vol-
ledige informatie over die methode.
Wat anticonceptiekompas.nl zo 
uniek maakt, is dat het een onafhan-
kelijke website is, zonder commercieel 
belang die bedoeld is voor álle vrucht-
bare vrouwen. Ook voor vrouwen die 
net zijn bevallen, borstvoeding geven 
of die alleen een natuurlijke methode 
willen gebruiken. daarmee is het een 
ideaal hulpmiddel om in te zetten bij 
de verloskundige anti conceptiezorg. 
Op dit moment  hebben al 
vier verloskundigen praktijken 
 toegezegd het 
anticonceptie-
kompas te gaan 
gebruiken.

Werkgroep  
‘Positie eerstelijns  verloskunde’
In november heeft de werkgroep ‘Positie eerstelijns verloskunde’ 
naar aanleiding van de uitkomsten van de Utrechtse studie van 
Anneke kwee naar de hoge  babysterfte een brief gestuurd aan de 
kNoV. Het doel  was om steun en ondersteuning te bieden en 

ideeën uit  brainstormsessies mee te delen. er is contact geweest met Angela 
Verbeeten, voorzitter van de kNoV. Zij was zeer enthousiast over het initiatief 
en heeft de studenten uitgenodigd met haar hierover om de tafel te komen 
zitten. er staat een open discussie op de planning. twee studenten zijn naar het 
kring voor zittersoverleg van de kNoV op 16 mei geweest waarin de kNoV de 
kring voorzitters heeft geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot 
 proactief mediabeleid en het positief positioneren van de verloskundige.  

Voorlichtingspakket
Geeft u weleens voorlichting over het vak 
verloskunde aan middelbare  scholieren? 
Dan kunt u gebruikmaken van het 
 informatiepakket van de AVAG. In dit 
pakket zitten onder andere:
brochures, de voorlichtingsdvd 24/7, 
 pennen en informatie over toelatings-
eisen en de selectieprocedure. Het 
voorlichtings pakket kunt u gratis  ophalen 
op de academie in Amsterdam of 
 Groningen.  
Bent u geïnteresseerd? Mail dan naar: 
Stefanie.Hendriks@inholland.nl. 

Dit jaar bestaat de 
Academie Verloskunde 
Amsterdam Groningen 
150 jaar! Dit lustrum 
wordt gevierd op 14 
september 2011 in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ 
in Amsterdam met een 
symposium en een feest.

Werken aan 
verbinding

international Confederation of Midwives
Van 20 juni tot en met 24 juni vindt de driejaarlijkse International 
Confederation of Midwives (ICM) plaats in Durban, Zuid-Afrika. 
een grote delegatie van de AVAG en VUmc/eMGo zal op dit 
 congres aanwezig zijn. De delegatie bestaat uit:

 Ank de Jonge: Building a model for quality of care during labour for low risk 
 women. The role of careprovider and care setting 

 Judith Manniën: Presentatie over het doel en de opzet van de Deliver-studie 
 en een overzicht van de verzamelde gegevens

 Linda Martin: Prenatale screening en counseling
 trudy klomp: Pijnbeheersing tijdens de bevalling
 Monique Perenboom: Infectieziekten bij de zwangerschap
 esther Feijen: Determinanten van zorggebruik in de prenatale periode
 evelien spelten: Presentatie over het oprichten van een cliëntenpanel voor 

 zwangeren in Nederland en over video-opnamen als instrument voor het  
 verbeteren van praktijkvoering van verloskundigen 

 Marianne Prins: Effect of spontaneous pushing versus Valsalva pushing in 
 the second stage of labour on mother and fetus: a systematic review of  
 randomized trials

 Caroline Geerts
 Joke steevert

De onderzoekers presenteren op dit congres door middel van een poster-
presentatie hun onderzoeken, de titel van de posterpresentatie staat achter de 
naam van de onderzoeker. In de volgende Intouch zal een verslag te lezen  
zijn over dit congres en de presentaties die zijn gegeven door de onderzoekers. 

tekst Stefanie HendrikS
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‘Tijdens de studie geneeskunde, waar ik niet zo veel aan vond, 
zat ik in de collegebanken bij een verloskundige. Zij nam mij een 
keer mee met de kraamvisites die ze reed. Zo maakte ik  kennis 
met het beroep van verloskundige. Ik was gefascineerd door 
het veranderingsproces dat mensen ondergaan van zwanger-
schap naar ouderschap. Het leek me prachtig om hieraan een 
bijdrage te leveren en mensen met toenemend zelfvertrouwen 
door deze intensieve periode heen te loodsen. Ik ben gestopt met 
 geneeskunde en, na een jaartje reizen en werken, met verlos-
kunde begonnen.
De studie was ouderwets en schools, er heerste veel hiërarchie 
en we hadden corvee. Wel was er een hechte band met onze 
 eigen groep. Die is nu wel verwaterd, maar we zien elkaar nog 
om de zoveel jaar. Een voordeel van de opleiding was de korte en 
krachtige opzet. In drie jaar werden we klaargestoomd voor de 
beroepsuitoefening. Het werken na de opleiding vond ik heftig 
en verantwoordelijk, maar ik heb er onvergetelijke ervaringen 
opgedaan. Na vier jaar in de eerstelijn te hebben gewerkt in 
 Amsterdam-Oost en de Bijlmer, ben ik in de tweedelijn gaan 
werken, gecombineerd met een onderwijstaak. Ik heb mijn les-
bevoegdheid gehaald en ben daarna zeven jaar directeur geweest 
van de verloskundeopleidingen in Amsterdam en Groningen. 
Het was een turbulente tijd, waarin de opleidingen overgingen 
van VWS naar OCW. De laatste twee jaar combineerde ik mijn 
directeurschap met de rol van voorzitter van de landelijke ver-
loskunde opleidingen, de SSOV. In 2005 ben ik afgestudeerd in 
bedrijfskunde en in 2007 ben ik gestart in mijn huidige baan 
als onderwijsdirecteur bij het VUmc. Ik houd mij nu bezig met 
strategisch onderwijs- en opleidingsbeleid voor het medisch, 
paramedisch en verpleegkundig zorgcontinuüm, gericht op de 
beroepsgroepen die werkzaam zijn in de zorg. In het Instituut 
Onderwijs en Opleidingen worden elk jaar ruim 10.000 studen-
ten geschoold, van geneeskundestudent tot verpleegkundige 
vervolgopleidingen. Ik kijk tevreden terug op alles wat ik heb 
gedaan en voel mij uitgedaagd om binnen het VUmc een bijdrage 
te leveren aan de zorg van morgen: deze zorg wordt immers 
 bepaald door het onderwijs van vandaag.’ 

‘Waar mijn drive vandaan kwam, weet ik niet, maar ik wilde in 
de gezondheidszorg werken. Met name een zelfstandig beroep 
sprak me aan. Ik wilde Medicijnen studeren of verloskundige 
worden, maar werd voor beide studies tot drie keer toe uitgeloot. 
Ik ben gaan werken als medisch secretaresse en deed de op leiding 
tot verpleegkundige. In het laatste jaar van die studie werd ik nog 
eens afgewezen voor de verloskundeopleiding. De dochter van 
een vriendin van mijn moeder was wel ingeloot, maar kon niet 
op het kennismakingsgesprek komen. Ik ben toen heel brutaal in 
haar plaats gegaan en heb de opleiding verrast. Drie dagen voor 
de studie begon, werd ik gebeld dat ik mocht komen. Ze vonden 
me wel ondernemend. Is ook wel een eigenschap die van pas 
komt, als verloskundige. Naast flexibel zijn, zelfstandig en eigen-
wijs. Je moet je mannetje kunnen staan, bij jezelf kunnen blijven.
De opleiding was zo schools, dat ik me ondanks mijn leeftijd 
van 24 heel puberaal ging gedragen. Het programma was erg 
zwaar, maar omdat ik al in de gezondheidszorg werkte, was de 
stap niet zo groot. Wat me meteen aansprak, en nog steeds, is 
de patiëntenzorg. Daarin is niet veel veranderd. Baby’s blijven 
op dezelfde manier geboren worden. Dat een zwangerschap en 
bevalling zulke gewone en tegelijk heel bijzondere gebeurtenis-
sen zijn, maakt het vak boeiend. Het is een beetje van alles: geluk, 
verdriet en alles er tussenin. Juist door verdrietige gebeurtenissen 
zo nu en dan, blijft het bijzonder als het allemaal goed gaat. Dan 
kunnen de technische mogelijkheden de afgelopen jaren wel zijn 
ontwikkeld, maar de oerkracht van een bevalling blijft hetzelfde.
Wat wel verandert, is de maatschappij. Vrouwen zijn ouder als 
ze bevallen en dat heeft gevolgen voor medische indicaties. Mijn 
idee over bevallen is niet veranderd. Het gaat om het resultaat: 
een gezond kind. De weg daar naartoe moet zo goed mogelijk 
zijn. Keuzevrijheid voor iedereen, dat is de drive, waar vanuit ik 
mijn werk doe, als manager en verloskundige.’

Naam: Tiba Spaapen (51)
Studie: Verloskunde 
Beginjaar: 1984
Werk: Verloskundige & Afdelingsleider Verloskunde 
 & Kraamafdeling OLVG Ziekenhuis 

Zwart/wit
Twee afgestudeerde  
verlos kundigen blikken terug  
op de opleiding en vertellen  
over de weg naar hun   
huidige werk.

    ‘Keuzevrijheid 
voor iedereen, dat 
 is mijn drive’

Voor haar Master Evidence Based Practice 
aan de Universiteit van Amsterdam deed 
Marianne Prins een literatuuronderzoek 
naar het effect van spontaan persen  versus 
de Valsalva perstechniek tijdens de uitdrij-
ving. Het verscheen op de website van The 
British Journal of Obstetrics and Gynae-
cology. Marianne Prins onderzocht wat 
de voor- en nadelen zijn voor moeder en 
kind. De publicatie toont aan dat er geen 
bewijs is om de Valsalva methode van 
persen routinematig te gebruiken tijdens 
de uitdrijving. Prins: ‘Bij de  geïnstrueerde 
manier persen vrouwen over het algemeen 
langer en met gesloten glottis. Spontaan 
persen vrouwen vaak korter, ongeveer 
zes seconden lang. Geïnstrueerd persen 
wordt door veel verloskundige hulpverle-
ners routinematig gebruikt. Bij spontaan 
persen ben je als verloskundige meer een 
coach en bij Valsalva persen ben je wat 
meer sturend aanwezig. Maar eigenlijk 
weten we helemaal niet wat de gevol-
gen zijn voor moeder en kind bij beide 

 technieken.’ Ook is onbekend wat barende 
vrouwen zelf van de verschillende pers-
technieken vinden.

Goed verloskundig beleid
Het systematische literatuuronderzoek 
heeft elf gerandomiseerde studies opge-
leverd. Hiervan zijn er vier opgenomen 
in de meta-analyse. Prins: ‘Er is geen 
statistisch significant verschil gevonden 
in kunstverlossingen, perineumrupturen, 
bloedverlies post partum en neonatale uit-
komsten. De uitdrijving duurt iets langer 
bij de spontane manier van persen. Je kunt 
je afvragen of dat klinisch relevant is; er 
is namelijk geen verschil in kunstverlos-
singen of neonatale uitkomsten.’ Het is dus 
goed verloskundig beleid om de vrouw 
te ondersteunen in de manier van persen 
die zij zelf prettig vindt. Het zou goed zijn 
om meer onderzoek te doen naar persen, 
ook voor meer betrouwbare resultaten 
ten aanzien van zeldzame uitkomstmaten 
zoals een slechte Apgar score.

Inzichten wereldkundig maken 
Met Eileen Hutton, hoogleraar Midwifery 
Science, sprak Marianne Prins over de 
publicatie van haar systematic review. 
The British Journal stond bovenaan hun 
lijstje en het werd eigenlijk direct, met 
geringe aanpassingen, geaccepteerd. 
Prins: ‘Dat was heel verrassend.’ In juni 
geeft  Marianne Prins een presentatie 
op het congres van The International 
 Confederation of Midwives in Durban 
over dit onderwerp.

Wil je de publicatie Effect of spontaneous 
pushing versus Valsalva pushing in the 
second stage of labour on mother and  
fetus: a systematic review of randomised 
trials  lezen? Kijk op www.bjog.org, bij 
early views. 

Marianne Prins, verloskundige en docent aan de 
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, 
publiceerde de systematic review Effect of 
spontaneous pushing versus Valsalva pushing in the  
second stage of labour on mother and fetus:  
a systematic review of randomized trials in The 
British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 
FOTO gerda horNemaN TeKST JeaNNette JoNker 

Spontaan of  
geïnstrueerd 
persen?

Naam: Margreet van 
 der Meijde (49)
Studie: Verloskunde 
Beginjaar: 1984
Werk: Pro-decaan Onderwijs & 
 Opleiden, directeur Human Health and 
 Life Sciences, VU medisch centrum

TeKST marloeS tervoort

  ‘We hebben alle gerandomiseerde 
studies naast elkaar gelegd om  
  zo meer wetenschappelijk bewijs 
 te verzamelen’
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Naam: Yvonne Smit
FuNctie: Docent in o.a. methodo
logie, locatie amsterdam, sinds 
 september 2010 in 1981 als 
 verloskundige afgestudeerd aan de 
KVV. Hierna als waarnemer gewerkt 
en vanaf 1984 als praktijk docent bij 
de KVV. toen tien jaar gewerkt in 
het amc als onderwijs coör dinator 
en later onderzoeker. De afgelopen 
tien jaar op de vroedvrouwenschool 
in  Rotterdam gewerkt. in 2006 haar 
masteronderzoek behaald.

Radio of tv? 
Eigenlijk geen van beide. Ik kijk alleen 
het nieuws en The dog whisperer.
HBO of academisch? 
Academisch, omdat er dan een  hogere 
ingangseis gevraagd wordt. Het 
 curriculum kan verdiept en verbreed 
worden, waardoor verloskundigen een 
stevigere positie krijgen binnen de 
stakeholders.
thuis of ziekenhuis bevallen? 
Thuis, omdat er dan minder onnodige 
interventies zijn.
Docent verloskunde: meisjesdroom  
of later ontstaan? 
Zowel de wens om docent als verlos-
kundige te zijn, is pas later ontstaan. 
Ik heb de verpleegopleiding gedaan en 
kwam op die manier in aanraking met 
verloskunde. Dat vond ik zo leuk dat ik 
de opleiding ben gaan doen.
een boek of een uurtje sporten? 
Dat doe ik allebei even graag. Ik 
schaats, fitness en doe aan spinning. 
Hardlopen kan ik helaas niet meer. 
Maar een boek lezen vind ik net zo fijn.
Digitaal of hardcopy? 
Nakijken doe ik het liefst hardcopy net 
als stukken tekst lezen. Maar voor ver-
spreiding van informatie kies ik digitaal.
tot slot: je leven over tien jaar? 
Dan ben ik met pensioen. Ik wil dan 
graag de wereld rondreizen met man 
en hond in een camper. 

Sanne Huiberts, derdejaars verloskundige Amsterdam

‘Ik doe het niet meer! Ik doe het niet meer! Ik doe het niet meer! 
Ik wil niet meer liggen, ik wil niet meer zitten, ik wil niet meer 
staan! En nee ik wil ook niet in de auto, ik moet er niet aan 
 denken om in de auto te gaan zitten. En dan naast hem zeker, 
gaat hij lekker zenuwachtig lopen doen. Zuchten kan hij niet 
hoor, ik raak helemaal van de wijs als hij gaat zitten zuchten.  
Wie heeft dit bedacht, dat een vrouw dit moet doen! Nou mooi 
niet, ik doe het niet meer. Oh, wacht… ja, daar is ie weer. Oké, 
wel meezuchten hè? Pffff, pfff… pffffff.
Douchen? Nou, als jij het zegt maar ik denk niet dat ik dat zo 
 lekker vind. Ik ben niet zo’n watermens en oh… kak! Kijk nou!  
Is dit nou mijn vruchtwater? Ben ik toch meer een watermens 
dan ik dacht. Getteget wat is dit warm, bahbah, hoort dit er 
 allemaal bij? Wat een geklieder zo zeg. Maar gelukkig is het 
 helder, daar was ik toch zo bang voor en… wacht, daar gaan  
we weer. Pfff, pfff… pfff. 
Zo, dat was een hele heftige. Nou, dan zal ik zo wel weer een 
kleintje krijgen. Wie bedenkt nu zoiets? Hoe lang moet ik dit 
nog? Ik kan niet meer hoor. Ik wil niet meer en ik kan niet meer. 
Ja, en dan kan jij wel leuk zeggen dat het niet lang meer duurt 
maar ik stop ermee. Ga jij eerst maar eens zelf kinderen krijgen 
en kom me dan maar vertellen of jij het leuk vond om  

te doen. Goeie genade, 
waarom zou je zoiets 
vrijwillig willen doen? 
Als ik dit had gewe-
ten… ho, ja, oké, pff, 
pfff… pffff. Allemach-
tig, ik denk dat ik zo 
wel stop met praten 
hoor, ik word er  
moe van.’

Na een uur onder de douche te hebben gezeten, want ‘dat was 
toch wel heel lekker’, begint Karin persdrang te krijgen. Ze zit op 
handen en knieën op haar bed, draait rondjes en roept: ‘Ik moet 
poepen!’ Het duurt een uur voordat er een prachtige dochter in 
haar armen ligt en ze eindelijk eventjes stil is. Tranen lopen over 
haar wangen, haar man blijft fluisteren hoe trots hij op haar is.  
Bij het feliciteren kijkt ze me aan en zegt: ‘Ik zou het zo nog een 
keer doen.’ 

eén goede reden
Naam: Stefanie Hendriks
FuNctie: marketing/communica
tie medewerker, locatie amsterdam, 
sinds november 2010
communicatiewetenschappen 
 gestudeerd aan de Vu, afgestudeerd 
in 2009. Hiervoor is zij werkzaam 
geweest bij de politie amsterdam
amstelland.

Radio of tv? 
De tv kan mij echt vermaken met 
 goede, interessante en leuke program-
ma’s, bijvoorbeeld Wie is de mol?. Ook 
films kijk ik graag.
Voorgerecht of toetje? 
Toetjes maken en uitproberen doe ik 
erg graag. Zo heb ik laatst Indonesische 
spekkoek en Amerikaanse cheesecake 
gemaakt. En nog goed gelukt ook!
thuis of ziekenhuis bevallen? 
Hoewel ik in het ziekenhuis moest 
bevallen, ging mijn voorkeur uit naar 
thuis. Het leek mij veel prettiger in 
mijn eigen veilige omgeving. Achteraf 
vond ik het ziekenhuis ook prima.
communicatiemedewerker:  
meisjesdroom of later ontstaan? 
Absoluut geen meisjesdroom. Ik heb 
op het laatste moment voor Commu-
nicatiewetenschap gekozen en ben er 
tijdens mijn studie pas achter gekomen 
wat voor functie ik wilde gaan doen. 
Winter of zomer? 
Zomer, kom maar op met die zon! 
een boek of een uurtje sporten? 
Eerst een uur flink trainen met 
 spinning en daarna voldaan in bed  
met een goed boek.
Digitaal of hardcopy? 
Digitaal, hoewel lange stukken en 
verslagen toch het lekkerste hardcopy 
lezen.
tot slot: je leven over tien jaar? 
Ik hoop dan nog steeds een goede 
balans te hebben tussen werk en privé. 

Naam: mirjam van Lohuizen
FuNctie: Docent methodologie 
en onderzoek, locatie Groningen, 
sinds maart 2011 Na haar studie 
 psychologie, met als tweede  richting 
methodologie, is zij onderzoek gaan 
doen. Hier vloeit haar promotie
onderzoek ‘Student learning 
 behaviours and clerkship outcomes’ uit 
voort, dat inmiddels is goedgekeurd 
door de beoordelingscommissie. 

Radio of tv? 
Op dit moment de tv. Misdaadseries 
zijn bij mij favoriet.
HBO of academisch? 
Academisch, dat kan het werkveld 
meer body geven. Wel met de voor-
waarde dat de praktische kant van het 
vak niet verloren gaat.
als student een losbol of studiebol? 
Een echt studiebol. De studie ging 
altijd voor. Ik ging af en toe wel naar 
feestjes, maar niet vlak voor een 
 tentamen. 
tussendoortje: fruit of een koekje? 
Fruit, en dat komt door het lekkere 
fruit dat er nu is door het zonnige weer. 
In de winter kies ik vaker voor een 
koekje.
een lekker boek of een uurtje 
 sporten? 
Een lekker boek. Ik heb een enorme 
boekenkast staan.
Digitaal of hardcopy? 
Op mijn werk digitaal. Het neemt 
minder ruimte in en je kunt snel 
 terugzoeken. Privé hardcopy, vandaar 
de grote boekenkast. 
Fietsend naar je werk of met de auto? 
Iedere dag een halfuur heen en terug 
op de fiets.
tot slot: je leven over tien jaar? 
Dan ben ik getrouwd met mijn 
 verloofde en hebben we hopelijk 
 minimaal één jaar in het buitenland 
gewoond en gewerkt. 
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advertentie



Lustrum
programma 

woensdag 14 september 2011
vanaf 14.00 uur
Muziekgebouw aan ‘t IJ
•	 14.00	-	18.00	uur:	lustrumsymposium
•	 18.00	-	19.00	uur:	borrel
•	 Vanaf		19.00	uur:	bruisende	feestavond!

Het	uitgebreidere	programma	
staat	op	onze	site	www.avag150jaar.nl.	
Komt	u	ook?	Ga	naar	www.avag150jaar.nl	
en	meld	u	aan!	


