
Visie Afdeling Midwifery Science 

Wij doen onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van ‘midwifery’. Midwifery is ondersteunende zorg aan 

vrouwen die hen in staat stelt zwanger te zijn en een kind te krijgen op een manier die het beste bij hen 

past. Deze zorg helpt vrouwen bij het maken van keuzes, samen met degenen die hen na staan, die 

aansluiten bij hun individuele en culturele waarden. Midwifery is gebaseerd op de visie dat 

zwangerschap en geboorte in principe fysiologische gebeurtenissen zijn en geen medische problemen. 

Dat betekent dat preventie, gezondheidsbevordering en ondersteunende zorg de basis vormen en 

medische interventies alleen worden geadviseerd als ze een meerwaarde hebben voor moeder en/of 

kind. Midwifery is generalistisch van aard, maar bij risicofactoren of complicaties wordt tijdig extra 

monitoring en behandeling ingezet of specialistische zorg geboden. Om vrouwen goed te kunnen 

begeleiden zijn continuïteit van zorg en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en met de 

vrouw zelf essentieel. De definitie van midwifery is gebaseerd op syntheses van vele wetenschappelijke 

onderzoeken die laten zien wat vrouwen wereldwijd belangrijk vinden in moeder- en kindzorg.  

In het proces van preconceptie- tot aan kraamperiode spelen diverse zorgverleners een rol; van 

gynaecologen tot kraamverzorgenden, van psychologen tot fysiotherapeuten en diëtisten. 

Verloskundigen zijn de continue factor in de zorg aan vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap en 

combineren het bieden van preventieve en ondersteunende zorg met medische begeleiding. Zo’n 85% 

van de vrouwen begint de zwangerschap bij een verloskundige en de meeste vrouwen krijgen tenminste 

in de kraamperiode met de verloskundige te maken.  

Onderzoek naar midwifery kan direct van toepassing zijn op de praktijk, maar kan ook fundamenteel of 

epidemiologisch onderzoek behelzen dat kennis genereert die de inhoud van ‘midwifery’  onderbouwt 

of verklaart. We doen ons onderzoek samen met internationale en nationale onderzoekers en 

professionals met verschillende expertises en met cliëntvertegenwoordigers. Afhankelijk van het type 

onderzoek bestaat het onderzoeksteam uit onderzoekers met expertise in gebieden als gerandomiseerd 

onderzoek, epidemiologie, kwalitatief onderzoek, gezondheidseconomie, organisatiekunde en actie-

onderzoek. We betrekken professionals die werkzaam zijn in de praktijk, zoals verloskundigen, 

gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en psychologen waar van 

toepassing.  

Bovenal doen we dit onderzoek in nauwe samenwerking met cliëntorganisaties en cliënten in alle fasen 

van ons onderzoek omdat het allerbelangrijkste is dat we onderzoek doen dat uiteindelijk ten goede 

komt aan de behoeften van vrouwen en hun families.   

Midwifery Science is een relatief nieuw onderzoeksgebied. In Nederland werd sinds eind vorige eeuw op 

kleine schaal onderzoek gedaan naar midwifery bij Nivel, TNO en sommige afdelingen 

Huisartsgeneeskunde en Obstetrie. In het begin van deze eeuw zijn daar onderzoeksgroepen Midwifery 

Science bij gekomen in Maastricht, Rotterdam en Amsterdam/ Groningen, die opgericht zijn vanuit de 

Verloskunde Academies. Onderzoekers in Nederland sluiten hiermee aan bij een groeiende groep 

internationale onderzoekers op het gebied van Midwifery Science. In het Nederlands kan Midwifery 

Science het best vertaald worden met de term ‘Verloskunde Wetenschappen’.   


