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150 jaar 
AVAG 
Over studeren 
toen en nu

Opleiding in Groningen 
bestaat 10 jaar

Feest 
in het noorden

Het lustrumprogramma
Met nieuws over de presentatie  
van de Deliver-studie, het  lustrum -
symposium, de inaugu ratie 
van hoogleraar Eileen Hutton,  
Moeder nacht en de lance ring  
van het landelijk cliëntenpanel.  

DE AcADEMiE VErloskunDE AMstErDAM GroninGEn is EEn sAMEnwErkinGs- 
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InTouch is een gratis magazine voor alle 
afgestudeerden en relaties van de Academie 
Verloskunde Amsterdam Groningen. 
InTouch wil er aan 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. Heeft u opmerkingen of ideeën?  
Laat het ons weten! 
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ADRESSENBESTAND
Conform de Wet Bescherming 
persoonsgegevens gaat AVAG
zorgvuldig met uw adresgegevens om. 
Indien u wijzingen door wilt geven, 
dan kunt u dit mailen naar  
alumni@verloskunde-academie.nl of 
verzenden naar bovenstaand adres. 

Geachte lezer,
Deze InTouch markeert voor ons het begin van een bijzonder jaar, 
de viering van het 150-jarig bestaan van de stichting Kweekschool 
voor Vroedvrouwen (KVV) sinds 1861, enkele jaren geleden 
 op gevolgd door de AVAG. 

De oprichting van de stichting KVV 150 jaar geleden was enorm 
belangrijk voor het beroep van vroedvrouw. Hoewel vroedvrouwen 
in de negentiende  eeuw al een beschermd beroep uitoefenden, was 
het instellen van een opleiding, de eerste in Nederland, een mijlpaal 
in de vorming  van onze professie. Verloskunde werd erkend als  
afzonderlijk kennisdomein en het werd  belangrijk gevonden dat 
aankomende vroedvrouwen in dit kennisdomein werden onder-
wezen.
 
In 150 jaar is gigantisch veel bereikt: de verloskundige is uitge-
groeid tot een onmisbare schakel in het Nederlandse zorgsysteem, 
en een voorbeeld voor veel landen om ons heen. De verloskundige 
biedt Nederlandse vrouwen keuzevrijheid in hoe ze willen bevallen. 
De opleiding is uitgebouwd en verdiept, het kennisdomein van nu 
is onvergelijkbaar met dat van 150 jaar geleden. Een nieuwe mijl-
paal is dit jaar bereikt, met drie hoogleraren Midwifery Science.  
En juist nu staat ons beroep opnieuw ter discussie. Niet zozeer 
de  toegevoegde waarde van de verloskundige zelf wordt in twijfel 
getrokken,  maar wel haar autonomie en haar plek in het zorg-
systeem. Daarmee komt de keuzevrijheid van vrouwen in gevaar. 
Hoe moeten we hierop reageren? Verdedigen wat in Nederland is 
verworven of meegaan met een nieuwe realiteit? Of de kans grijpen 
om nog beter tegemoet te komen aan de wensen van vrouwen van 
nu? Hoe dan ook, het komt er nu op aan om de kracht van de ver-
loskundige  te behouden en opnieuw een plaats te geven binnen de 
veranderingen die zonder twijfel op ons af gaan komen.

Dit lustrumjaar biedt ons bij uitstek de gelegenheid om de historie 
inspiratiebron te laten zijn. Wat is er veranderd in al die jaren, hoe 
zijn verloskundigen met die veranderingen omgegaan, hoe hebben 
we mede onze eigen toekomst vormgegeven?
Het komende jaar zal ook in het teken staan van de toekomst: 
de inauguratie van onze hoogleraar Midwifery Science, de  eerste 
resultaten van onze Deliver-studie en de ontwikkeling van de 
 universitaire studie verloskunde, dit alles feestelijk in de schijn-
werpers gezet op de lustrumviering op 14 september. 

In deze InTouch de aftrap van ons jubileumjaar, met artikelen 
die verleden, heden en toekomst van de verloskunde met elkaar 
 verbinden.

Gea Vermeulen    

Directeur AVAG



Komend jaar viert de 
AVAG niet alleen haar 
150-jarig bestaan, ook 
het tienjarig bestaan 
van de opleiding in 
Groningen is reden 
voor een feestje. Een 
terugblik.

Jubileum Groningen:
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Groningen heeft een rijke traditie van 
vroedvrouwen. In 1924 werd de toen-
malige opleiding tot verloskundige 
gesloten, een dieptepunt in de geschie-
denis. Gelukkig volgde er ook weer een 
hoogtepunt. Na een afwezigheid van 
77 jaar, keert in 2001 de opleiding tot 
 verloskundige terug in Groningen! 
Eind jaren negentig ontstond er een 
groot tekort aan verloskundigen. Dit 
leidde tot protestacties van cliënten 
en verloskundigen. Menigeen zal zich 
de staking van verloskundigen tijdens 
de Millenniumnacht her inneren. Alle 
 verloskundigen in Amsterdam legden 
hun werk neer en zwangere vrouwen  
werden doorverwezen naar de 
 Verloskunde Academie in Amsterdam 
om daar te bevallen. Lokalen werden 
ingericht als verloskamers en één  
gynaecoloog en één vroedvrouw 
 hebben de dienst  gedraaid. Een 
 historisch moment. 

Na hevige protesten van verloskundigen, 
studenten en moeders op het Haagse 
 Binnenhof op 30 maart 2000, over het 
tekort aan verloskundigen beslist  Minister 
Borst van Volksgezondheid dat er in  
Groningen een Verloskunde Academie 
opgericht mag worden. 
Mieke Damen, aangesteld als locatie-
manager: ‘Er waren toen opleidingen tot 
 verloskundigen in Amsterdam,  Rotterdam 
en Kerkrade, dus het noorden was een 
logische plek voor een extra opleidings-
plaats.’ Dat bleek wel uit het animo voor 
de opleiding: maar liefst 120 geïnte-
resseerden meldden zich aan. Op  
27  augustus 2001 startten er 50 enthou-
siaste  eerstejaars hun studie. 

In Groningen zijn inmiddels tien lich-
tingen verloskundigen afgestudeerd. 
Momenteel studeren er aan de acade-
mie 146 studenten. Mieke Damen is 
nog altijd verbonden aan de opleiding 
in Groningen, die nu officieel Academie 
Verloskunde Amsterdam Groningen 
(AVAG) heet. Damen: ‘We zijn inmid-
dels een verankerde studie en hebben 
veel geïnvesteerd in de band met prak-
tijken uit de omgeving. Die is goed. We 
hebben een duidelijk gezicht en veel 
praktijken bieden stageplaatsen aan. 
Daar zijn we enorm trots op!’  

Op zaterdagavond 7 mei, de avond voor Moederdag, staat de AVAG 
in Groningen helemaal in het teken van Moedernacht en het tienjarig 
jubileum van de academie. Medewerkers, studenten en stagepraktijken 
kunnen meer te weten komen over ondermeer de positie van de vrouw 
in Oost-Europa, de plannen van de AVAG voor internationalisering en 
het Twinningproject in Sierra Leone. Op de eerste verdieping van de 
academie zijn workshops te volgen. De viering van Moedernacht wordt 
georganiseerd in samenwerking met COS, het regionale centrum voor 
internationale samenwerking. Kijk voor het hele programma op  
www.verloskunde-academie.nl.

Toen in 2001...

Nu in 2011!

Noorden, logische plek

Viering 
Moedernacht

TeksT MArLOES TErVOOrT

 feest in het 
noorden!

Mieke Damen trof destijds met Xandra 
Reinke de voorbereidingen voor de oplei-
ding. Damen: ‘Met één telefoon, zittend 
op de grond in een kamertje, zijn wij 
in april 2001 aan de slag gegaan in het 
UMCG in Groningen. We kregen een ver-
dieping in het Triadegebouw toegewezen, 
die nog moest worden verbouwd vóór de 
start in september. Verder hielden we in 
die periode trainingen met de startende 
docenten. Het team was compleet om 
alle lessen van het eerste jaar te kunnen 
verzorgen. Met negen verloskundigen en 
zes docenten begonnen we, hopend dat de 
dependance, met een blijvende behoefte 
aan verloskundigen in het werkveld, zou 
uitgroeien tot een volwaardige opleiding.’ 
De dependance kreeg een naam: de 
 Catharina Schrader, Groninger oplei-
ding tot Verloskundige, genoemd naar 
 Catharina Schrader (1656-1746), ver-
loskundige uit Dokkum, die als eerste 
 Nederlandse vroedvrouw haar bevindin-
gen langdurig bijhield en daarmee een 
interessant naslagwerk maakte. In 2004 

krijgt de opleiding een nieuwe 
naam: Verloskunde Academie 
Groningen (VAG). De acade-
mie verhuist naar een nieuwe 
locatie op de Dirk Huizingalaan, 
waar de opleiding nog steeds 
 gevestigd is.

Catharina Schrader

Mieke Damen

Het startende team
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De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen bestaat dit jaar 
150 jaar. Hoe was het om in de jaren zeventig te studeren aan de 
Camperstraat in Amsterdam? En hoe is de sfeer op dit moment  
op de academie? Een student van toen en van nu vertellen erover. 
TEksT Marloes TervoorT

Verloskunde studeren: 

‘Twee weken school wisselden af met twee 
weken praktijk. Als leerlingen draaiden 
we een hele verlosafdeling: zwangeren, 
bevallingen en kraamvrouwen. Samen 
met tweede- of derdejaars waren we ver-
antwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van de afdeling. Dat was wel een groot 
verschil met hoe het nu gaat. Wij liepen 
geen stage, maar draaiden meteen vol-
ledig mee. Hoeveel baby’s heb ik daar niet 
gebaad, hoeveel vrouwen gewassen? Het 
was natuurlijk een andere tijd, maar we 
leerden het vak wel goed. En we werden er 
een zeer homogene groep van.’

Een hechte club
‘Dat we allemaal intern woonden, was 
leuk. We gingen helemaal voor het vak, de 
rest was bijzaak. We zaten met elkaar in de 
schoolbanken, werkten samen en woon-
den samen. Een hechte club vormden we 
daardoor. Als je een extra vroege dienst 
had, maar het was rustig, lieten medeleer-
lingen je uitslapen en werd je om zeven in 
plaats van vijf uur gewekt met een kopje 
thee.’ 
‘Met zijn twaalven studeerden we in 1976 
af. De meesten zie ik nog. Twintig en vijf-
entwintig jaar na ons afstuderen hebben 
we een reünie georganiseerd. Volgend jaar 
is dat vijfendertig jaar geleden, dan doen 
we weer een poging.’
‘De studenten die ik later zelf in mijn 
praktijk begeleidde, gaan er net zo hard 
voor als ik altijd deed. Ze hebben de-
zelfde liefde voor het vak, maar ik zie wel 
dat ze veel meer zelf moeten uitzoeken 
en schrijven. Ze hebben meer theorie 

7interview

‘Ik kreeg nog twee kinderen. De wens om 
verloskundige te worden, bleef aanwezig. 
Op mijn vijfendertigste voelde ik zo sterk 
dat ik iets anders moest gaan doen, dat 
ik de open dag in Amsterdam bezocht 
heb. Ik liep de school binnen en voelde 
meteen: deze opleiding ga ik doen. Het 
was alsof ik thuiskwam. Ik wilde en zag 
niks anders meer. Ik ben mijn certificaten 
voor biologie en scheikunde gaan halen 
en op mijn vijfendertigste begon ik met de 
opleiding.’
‘De opleiding is zwaarder dan ik van tevo-
ren dacht. Vooral het eerste jaar vond ik 
heel erg heftig. Je moet onder grote druk, 
soms met weinig slaap, een grote berg 
theorie verstouwen én helder blijven na-
denken in de praktijk. Je bent dan wel 60 
tot 70 uur per week met school bezig. De 
opleiding vereist veel samenwerking. Ook 
dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel 
leerzaam. Later werk je ook met andere 
zorgverleners samen.’
‘De sfeer op school is open en prettig. 
Omdat het gebouw klein is, lopen docen-
ten en studenten elkaar makkelijk tegen 
het lijf. Je merkt dat iedereen zijn vak met 
passie uitoefent. Er wordt veel besproken. 
Het contact tussen docenten en studenten 
is niet hiërarchisch.’

Grenzen stellen
‘Een paar jaar geleden was ik op weg naar 
een oudergesprek. Ik had hard gewerkt 
en was moe. In de haast reed ik met volle 
vaart een stilstaande file in. De auto was 
total loss, ik gelukkig niet. Het was een 
moment van bewustwording, waarin ik 
me realiseerde: ik moet grenzen gaan 
stellen. Zes dagen en drie nachten achter 
elkaar werken is niet veilig. Op de aca-
demie leren we dat gelukkig ook. Met 
een hoge werkdruk heb je nu eenmaal te 
maken als verloskundige, maar het is juist 
professioneel om in te zien wanneer je te 
moe bent om nog op een veilige manier 
een bevalling te begeleiden.’
‘Uit de recente berichten over de Neder-
landse bevallingscultuur herken ik dat de 
overdracht van de eerste- naar de twee-
delijnszorg niet altijd optimaal verloopt. 
Jammer is het wel, dat het nu lijkt alsof 
thuis bevallen onverantwoord is. Ik vind 
dat er goed onderzocht moet worden hoe 
we de zorg voor zwangere vrouwen opti-
maal kunnen maken.’
‘Nog maar even en dan ben ik klaar met de 
opleiding. Ik heb veel zin om echt aan de 
slag te gaan. Van het begeleiden en steunen 
van zwangere vrouwen word ik nou een-
maal heel blij. Had ik in mijn vorige baan 
altijd het gevoel dat ik met iets marginaals 
bezig was, nu voel ik me dicht bij de kern 
en de zin van het leven. Elke dag weer stap 
ik met plezier uit mijn bed.’ 

  Ylan de Waard: ‘Je 
 merkt dat iedereen  
   zijn vak met passie 
uitoefent’

Carla Droog: ‘We 
      hingen aan de lippen 
        van dr. Klomp’

toen  en nu

Ylan de Waard (38) werkte 
als jurist. Omdat ze niet 
 alleen met haar hoofd, 
maar ook met handen en 
hart wilde werken, bezocht 
ze vier jaar geleden een 
open dag van de verlos-
kunde academie. ‘Vanaf 
dat moment wilde ik niks 
anders meer dan verlos-
kundige worden.’
‘Eigenlijk had ik al tien jaar de wens om 
verloskundige te worden. Aan het einde 
van mijn rechtenstudie raakte ik zwanger 
van mijn eerste kind. Toen ik bij de verlos-
kundige zat, realiseerde ik me dat ik mis-
schien het verkeerde beroep gekozen had. 
Ik nam mijn gevoel niet serieus, dacht dat 
alle zwangere vrouwen het liefste verlos-
kundige wilden worden.’

te verstouwen, dat is verbonden aan de 
tijd. Technologische ontwikkelingen 
hebben een enorme vlucht genomen. 
Er bestaan meer ziektes. Aids bestond 
 bijvoorbeeld niet toen ik begon te werken. 
Nieuwe  verloskundigen hebben veel meer 
 knowhow van bijzondere dingen.’
‘Met de ontwikkelingen is er ook een 
 andere bevallingscultuur gekomen. 
Mensen lijken banger te zijn dat er iets 
misgaat. Claimen meer en willen een 
bevalling net zo kunnen plannen als hun 
carrière. Het zou jammer zijn als de thuis-
bevalling hierdoor, en door de conclusies 
uit de recent verschenen rapporten, gaat 
verdwijnen. Aan de andere kant: toen ik 
studeerde dacht men ook al dat de thuis-
bevalling zou verdwijnen. Het verschil 
met de discussie nu is, dat het lijkt alsof 
er een hetze tegen verloskundigen gestart 
is. Als ik de berichten over het onderzoek 
lees, staat het zo ver van me af. Hoeveel, 
tijdens de bevalling, overleden baby’s zou 
ik –afgaand op het rapport- niet gehad 
moeten hebben in mijn loopbaan? Ik heb 
er gelukkig nog nooit één gehad.’

Verloskundige Carla Droog 
(56) studeerde van 1973-
1976 aan de kweekschool 
voor Vroedvrouwen 
aan de Camperstraat in 
Amsterdam. Met een 
goed gevoel kijkt zij terug 
op haar opleidingsjaren. 
‘Met zijn allen gingen we 
helemaal voor het vak, de 
rest was bijzaak.’
‘Een dochter van kennissen was verlos-
kundige. Ik logeerde daar weleens en 
maakte haar mee tijdens haar werk. Ze in-
spireerde me. Zelf wilde ik een zelfstandig, 
medisch beroep zonder al te lange studie. 
De driejarige opleiding tot verloskundige 
leek me wel wat. Ik gaf me op en er volgde 
een aantal kennismakingsgesprekken met 
onder andere de directeur, dr. Klomp. Op 
basis van die gesprekken werd ik aange-
nomen. De geruchten gingen, dat je tegen 
haar vooral niet moest zeggen dat je zo 
van baby’s hield, want dan moest je maar 
kraamverzorgster worden.’
‘Het onderwijs was heel schools. We zaten 
van negen tot vijf in de schoolbanken te 
luisteren naar theorie. Soms was het saai, 
maar niet bij de vakken gynaecologie en 
verloskunde. We hingen aan de lippen van 
dr. Klomp en dr. Ferwerda. De verhalen 
die zij vertelden uit de praktijk verslon-
den we. Het contact tussen docenten en 
leerlingen was formeel, maar ook laag-
drempelig.’
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9nieuws

Presentatie Deliver-studie 
op lustrumsymposium 
Het grootste lustrumcadeau van de AVAG aan 
de verloskunde is zonder twijfel de Deliver-
studie. De opleiding heeft jarenlang geld opzij 
gezet om dit meerjarige onderzoek naar de 
kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van 
de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland 
op te kunnen zetten. Twintig praktijken in het 
hele land hebben kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens verzameld over het verloop van de 
zwangerschap van circa achtduizend vrouwen. 
Naast gegevens van de vrouwen zijn ook data 
verzameld bij de diverse zorgverleners. Zo levert 
de studie een beter inzicht in de samenwer-
king tussen cliënten, verloskundigen en andere 
professionals (huisartsen, kraamzorg, tweede 
lijn). Met de resultaten van Deliver wordt het 
voor beleidsmakers mogelijk om wetenschap-
pelijk onderbouwde keuzes voor de toekomst te 
maken. Op 14 september 2011 worden de re-
sultaten van de studie gepresenteerd tijdens het 
grote lustrumsymposium van de AVAG in het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam.

Feest!
Vanaf 18.00 uur worden alumni, relaties, mede-
werkers en studenten van de AVAG uitgenodigd 
voor een bruisende en feestelijke avond.

Inauguratie hoogleraar Midwifery Science
Wetenschapper en verloskundige Professor Eileen Hutton is 1 augustus 2010 gestart 
als hoogleraar aan de AVAG en het instituut EMGO van VUmc. Op 17 februari 
2011 spreekt ze haar inaugurele rede uit als bijzonder hoogleraar. Daarmee vervult 
de AVAG na 150 jaar een lang gekoesterde wens: een eigen leerstoel Midwifery 
Science, die vervult wordt door een verloskundige. Ter gelegenheid van deze bijzondere 
gebeurtenis organiseert de AVAG het symposium ‘Midwifery Science: Keeping 
women at the centre of care’. Sprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie op 
de verloskunde in  Nederland en in hun eigen land. Graag nodigen wij u uit om naar dit 
congres te komen en alvast een kijkje in de toekomst te nemen. Op www.paog.vu.nl/
symposiumEileenHutton vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. 

Lustrumcarrousel 
De regionale bijeenkomsten voor 
stagebegeleiders krijgen in dit 
lustrumjaar een feestelijke omlijs-
ting. De bijeenkomsten in januari/
februari vinden plaats op sfeervolle 
locaties. Na afloop is er een buffet 
en gelegenheid om na te praten. 
Het thema van de eerste lustrum-
carrousel is ‘academisering’. Welke 
eisen worden gesteld aan de bege-
leiding van academische studenten 
in de toekomst? Daarnaast wordt 
een presentatie gegeven over 150 
jaar stagebegeleiding. Wat is er de 
afgelopen anderhalve eeuw veran-
derd in de begeleiding van toekom-
stige verloskundigen? Het thema 
van de tweede lustrumcarrousel in 
het najaar bepalen de stagebege-
leiders zelf. Op basis van de ideeën 
en suggesties wordt een inspire-
rend programma samengesteld. 
Mail uw voorstellen naar margriet.
snijdersblok@inholland.nl.

Prijsvraag onderzoeksvraag
Het nieuwe landelijke cliëntenpanel zal op 14 september 2011 worden 
 gelanceerd tijdens het lustrumsymposium. De AVAG schrijft een prijs-
vraag uit onder verloskundige zorgverleners om de eerste onderzoeks-
vraag te mogen stellen aan dit cliëntenpanel. De inschrijving voor de 
prijsvraag start op 7 mei tijdens de Moedernacht en duurt tot 30 juni.  
Als u wilt meedoen en een vraag heeft voor het panel, dan wil de AVAG 
het volgende weten:  
 Welke vraag wilt u zwangere vrouwen voorleggen?
  Waarom is het antwoord op deze vraag van wezenlijk belang? 
 Wat gaat u concreet doen met de nieuw verworven kennis?
 Is het onderdeel van een groter project?
De vragen zullen beoordeeld worden door een vakkundige jury. Bij de 
beoordeling van de inzendingen wordt onder andere gekeken naar de 
relevantie van de vraag en de verwachte gezondheidswinst. De winnaar 
wordt bekendgemaakt tijdens het lustrumsymposium op 14 september.

Digitaal jaarverslag
Wilt u weten waar de Academie 
Verloskunde Amsterdam Gronin-
gen in 2009-2010 aan heeft ge-
werkt? Lees het digitale jaarverslag 
op www.verloskunde-academie.nl. 
De volgende onderwerpen worden 
besproken:

 De ontwikkeling van het domein 
Midwifery Science
 De academisering en het 
hbo-curriculum
Profilering en positionering
Differentiatie en diversiteit
Internationalisering

Voorlichtingspakket
Geeft u weleens voorlichting over het vak verloskunde aan middelbare 
scholieren? Dan kunt u gebruik maken van het informatiepakket van de 
AVAG. In dit pakket zitten onder andere: brochures, de voorlichtingsdvd 
24/7, pennen en informatie over toelatingseisen en de selectie procedure. 
Het voorlichtingspakket kunt u gratis ophalen op de Academie in 
 Amsterdam of Groningen. Bent u geïnteresseerd? Mail dan naar: 
stefanie.hendriks@inholland.nl.

Werken aan 
verbinding
2011 is voor de AVAG een 
echt kroonjaar. Het is pre-
cies 150 jaar geleden dat 
de eerste Rijkskweekschool 
voor Vroedvrouwen in 
Amsterdam werd opgericht. 
Daarnaast is in 2001 de 
opleiding in Groningen 
opnieuw van start gegaan. 
‘Werken aan verbinding’, is 
het centrale thema van het 
lustrumjaar. Het verwijst 
naar de talloze initiatieven 
van AVAG-medewerkers en 
studenten om samenwer-
king in de verloskunde en 
het onderwijs te stimuleren 
en om (toekomstige) moe-
ders een eigen stem te ge-
ven. De academie levert zo 
een concrete bijdrage aan de 
ontwikkeling van een betere 
verloskunde in Nederland, 
waarin de cliënt centraal 
staat.

150
jaar

aVaG

Landelijk 
cliëntenpanel
De discussie over de toekomst 
van de verloskundige zorg is zeer 
levendig. De stem van de zwan-
gere vrouw zelf ontbreekt hierin 
echter. En dat terwijl de roep om 
‘client centered care’ alleen maar 
toeneemt. Om dit hiaat op te 
vullen, werken de AVAG en het 

NIVEL-instituut momenteel aan 
de ontwikkeling van een perma-
nent cliëntenpanel van ongeveer 
duizend zwangere vrouwen. Dit 
panel kan periodiek worden ge-
raadpleegd door professionals in 
de verloskundige zorg met we-
zenlijke onderzoeksvragen aan 
zwangere vrouwen.

Moedernacht 2011
Behalve de AVAG 
viert ook de 
 Moedernacht dit jaar 
een lustrum. Voor 
de vijfde keer vinden 
in het hele land evenementen 
plaats om aandacht te vragen 
voor  Millenniumdoel 5, het terug-
dringen van moedersterfte. Door 
debatten, voordrachten, muziek en 
theater wordt op 7 mei een stem 
gegeven aan moeders in ontwik-
kelingslanden. In zowel Groningen 
als Amsterdam is de AVAG dit 
jaar actief medeorganisator van de 
Moedernachtevenementen in deze 
steden. Het projectteam Moeder-
nacht 2011 staat onder leiding van 
Anita van der Lei  (Amsterdam) 
en Mieke  Damen (Groningen). 
Zij zoeken nog  studenten en ver-
loskundigen om dit lustrumjaar 
gezamenlijk een onvergetelijke 
Moedernacht te gaan neerzetten. 
Interesse? 
Mail je reactie naar 
anita.vanderlei@inholland.nl of 
mieke.damen@inholland.nl. 
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Aangepaste 
training
Het materiaal van de training 
‘De kracht van begeleiding’ is 
vernieuwd.  In deze tweedaagse 
cursus ontvangt men handvat-
ten om een aantal aanbevelin-
gen uit het rapport “een goed begin” om te zetten in concrete acties voor 
de praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: cliëntgerichte  
begeleiding bij baringspijn en cliëntgerichte communicatie. De training 
wordt gehouden op 8 en 22 maart, 10 en 24 mei in Amsterdam en op  
17 en 21 mei in Groningen. Kijk voor meer informatie over deze en andere 
trainingen op www.verloskunde-academie.nl. 

Kwaliteit van 
stageplaatsen
Stages zijn een belangrijk 
onder deel van de opleiding tot 
 verloskundige. Daarom is het 
belangrijk om de kwaliteit van 
dit onderwijsdeel hoog te hou-
den. Door de Samenwerkende 
Opleidingen Verloskunde is een 
kwaliteit verbeter-instrument 
gekozen om de kwaliteit struc-
tureel te  kunnen verbeteren. 
Alle verloskunde opleidingen 
maken hier gebruik van. 
De AVAG heeft het afgelopen 
half jaar een pilot gedaan om 
de logistiek van dit instrument 
uit te testen. De verloskunde-
praktijken die meededen aan 
de pilot en de studenten die 
er  stage liepen, ontvingen een 
 digitale vragenlijst. Onderwer-
pen die aan de orde kwamen: 
de organisatie van de stage, het 
stageaanbod, de stagebegelei-
ding en het  beoordelen tijdens 
de stage. Deze gegevens zijn 
tot een  rapportage verwerkt. 
In de week voor het praktijk-
bezoek ont vingen de deel-
nemende praktijken het rapport 
en op basis van deze rapportage 
werd de samenwerking met de 
 opleiding besproken. In het ge-
sprek was er ook tijd voor vragen 
en  opmerkingen van de praktijk. 
In het voorjaar van 2011 kan 
met de implementatie van het 
 kwaliteitsborgingsysteem voor 
alle stagebiedende praktijken 
worden gestart.

Elke taal is aan verandering onderhevig. Het wordt continu 
aangepast door de gebruikers. Aan het einde van het jaar wordt 
door Van Dale het woord van het jaar gekozen. Misschien kan de 
academie ook eens wat woorden inzenden voor deze competitie. 
Met de komst van het competentiegerichte curriculum is het vo-
cabulaire van studenten en docenten namelijk enorm uitgebreid. 
Er zijn veel nieuwe termen uit onderwijsland geïntroduceerd, 
zoals: competentie, portfolio of bindend studieadvies. Bijzonder 
is dat de toekomstige vroedvrouwen, creatief als ze zijn, zelf ook 
veel nieuwe woorden hebben bedacht. Voor buitenstaanders 
is het, om die reden, lastig geworden om bijvoorbeeld een wil-
lekeurige werkgroepbijeenkomst te volgen. Doorgewinterde 
werkgroepbegeleiders kijken nergens meer van op. Sterker nog, 
ze betrappen zichzelf ook steeds vaker op het bezigen van ‘cgo-
jargon’. Een mooi voorbeeld van dit jargon is een nieuw ontstaan 
werkwoord: ‘feedback-en’. Dat wordt dan als volgt gebruikt: “De 
menstruele cyclus feedbackt de organisatie van het spreekuur”. 
Lees: de studenten die het hoofdstuk schrijven over de menstru-
ele cyclus geven feedback op de tekst van de studenten die schrij-
ven over de organisatie van het spreekuur. 
Ik feedback, jij feedbackt, hij feedbackt. Zou het toeval zijn dat 
juist dit nieuwe werkwoord zo is ingeburgerd binnen de AVAG? 

Op de opleiding krijgt het leren feedback geven aan elkaar 
vanaf het begin veel aandacht. Studenten leren vanuit een ‘ik-
boodschap’ positieve of negatieve feedback te geven in vaardig-
heidslessen, casusgestuurde onderwijs- en studieloopbaanbijeen-
komsten. Ze raken zo vertrouwd met het geven en ontvangen van 
feedback. Als de feedback negatief is, dan is dat natuurlijk niet 
altijd eenvoudig. 
Het is mooi om te zien dat er meestal al in de loop van het eerste 
jaar een groei te zien is in het omgaan met geven en krijgen van 
feedback. Tijdens hun stages krijgen studenten graag te horen 
wat er goed gaat en waar ze nog aan kunnen werken. Ze waarde-
ren het heel erg dat de verloskundige, na een lange dag spreekuur 
of een drukke dienst, toch even gaat zitten om de feedback samen 
te bespreken en op te schrijven. Omgekeerd vinden de meeste 
studenten het lastig om hun begeleider feedback te geven. Dat dit 
niet voor alle studenten geldt, werd me laatst duidelijk.
“Ik heb mijn vroedvrouw verteld dat ze iets echt niet goed deed”, 
zei een eerstejaars na haar tweede stagedag. 
Met plaatsvervangend schaamrood op de kaken zei ik: “Heb je 
dat zo gezegd?” 
“Nee, natuurlijk niet”, antwoordde ze.  
Gelukkig had ze netjes volgens de regels ‘gefeedbackt’.

Feedback-en
 Jasperina Brinkmann, docent verloskunde aan de AVAG en verloskundige

     Ik feedback, 
jij feedbackt, 
   hij feedbackt’

11uit de school geklapt

Academiseren, de stand van zaken
Het bestuur van de AVAG heeft officieel besloten om een wo-bachelor- 
en een wo-masteropleiding te starten. Streefdatum voor de start van de 
bachelor is september 2012. Met dit bestuurlijke besluit zoekt de AVAG 
steun bij de ministeries van VWS en OCW. De eerste gesprekken met 
(top)ambtenaren, adviseurs van de ministeries en politici zijn inmiddels 
gehouden. Binnenkort ontvangt de AVAG enkele Kamerleden voor een 
werkbezoek op de opleiding.

Maatschappelijke  betekenis
De kern van het verhaal van de AVAG: “De academisering van de 
 verloskunde draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk 
gewenst en kosteneffectief niveau van de verloskundige zorg”. Met een 
kwantitatief-economisch rapport, opgesteld door een extern bureau,  
wordt de maatschappelijke betekenis onderstreept.
Op dit moment wordt de nieuwe opleiding voorbereid: er wordt een 
 curriculum ontworpen, en er loopt een marktonderzoek onder vwo- 
scholieren over hoe zij tegen een universitaire studie verloskunde aan-
kijken. Ook hebben enkele docenten ter voorbereiding een reis naar 
 Canada gemaakt om te kijken hoe het universitaire curriculum er daar 
uit ziet. We verwachten in de komende tijd steeds meer duidelijkheid te 
 kunnen geven, met name over wat dit gaat betekenen voor de studenten, 
of er een positief besluit van het ministerie van OCW te verwachten is en 
of de streefdatum gehaald kan worden.



‘Ik heb eerst Nederlands gestudeerd. Pas toen ik 28 was, heb ik me 
ingeschreven voor de studie verloskunde. Na twee keer te zijn uit-
geloot, was het de derde keer raak. De studie was zwaar, maar heel 
leuk. Het enige wat niet leuk was, was het regime dat op school 
heerste. We liepen intern stage op de afdelingen van het Sloter-
vaartziekenhuis en als leerling werd je daar vaak als een kleuter 
behandeld. Toch had ik een geweldige eerste indruk van het vak. 
Het voelde als thuiskomen. Ik was erg onder de indruk van de 
eerste bevallingen die ik zag. Wat een wonder. Het was echt als een 
aardverschuiving in mijn beleving. Ik kan nog in mijn vingertop-
pen voelen hoe het was om voor het eerst inwendig onderzoek te 
doen. De afwisseling en het gebruiken van je creativiteit om alles 
in een 24 uursdienst voor elkaar te krijgen, dat vond ik erg leuk 
aan het werk. Je wordt geleefd, maar wel met je eigen zelfstandige 
aanpak. Het werk was zwaar. Daarom ben ik tien jaar geleden ge-
stopt met het uitvoerende werk. Ik had een keer zeven bevallingen 
in 24 uur. Mijn touchers moest ik goed op papier bijhouden zodat 
ik nog wist wie hoeveel ontsluiting had. Dan ga je door op adrena-
line. Als verloskundige moet je de cliënt goed kennen en ze altijd 
serieus nemen. In onze praktijk kwamen ook illegalen en omdat 
de ouders hun geboren kinderen niet konden aangeven, deed de 
praktijk dat. In Amsterdam waren er wel 500 tot 600 van dit soort 
bevallingen per jaar. Nu is dat veel minder. Er is veel meer con-
trole en de grenzen zijn bijna dicht. Ik ben van mening, en dat 
was tijdens mijn studie ook al zo, dat de natuurlijke, fysiologische 
bevalling voorop moet staan. In mijn huidige werk streef ik ernaar 
om deze bevallingen te blijven behouden.’ 

‘Medicijnen studeren duurde mij te lang. Het negen maanden be-
geleiden van vrouwen en het weer loslaten daarna sprak mij erg 
aan en ik koos voor verloskunde. Bij de derde keer was ik ingeloot. 
De studie was ontzettend leuk. De afwisseling van theorie en prak-
tijk vond ik prettig. Ik heb de studie totaal niet als zwaar ervaren. 
Tijdens mijn studie was ik vrijgezel, dus ik kon mij volledig geven. 
Er waren stageweken, waarin we intern in het Slotervaartzieken-
huis verbleven en dan hadden we de grootste lol met elkaar. Of je 
zat gezellig met medestudenten te kletsen, of je was bevallingen 
aan het doen. Een fantastische tijd. Vanaf mijn derde jaar kwam ik 
er steeds meer achter dat er een grote tijdsdruk was in het werk. 
Daarom vond ik spreekuren doen niet zo leuk. Er is gewoon te 
weinig tijd voor cliënten. Terwijl ik het contact met de cliënt juist 
het leukste vind aan dit vak. Het mooiste moment vind ik het aan-
pakken van een baby tijdens de geboorte. 
Een band opbouwen met een cliënt en haar de beste zorg bieden 
vind ik belangrijk. Ik streef altijd naar de hoogste kwaliteit zorg. 
Toch vind ik het vak niet in positieve zin veranderd in de loop 
der jaren. Er zijn veel regels bijgekomen. De cliënt moet centraal 
staan, maar dan moet daar wel ruimte voor zijn. Ik zou daar ooit 
wel iets aan willen doen door me er op beleidsniveau mee te be-
moeien. Ik doe nu een opleiding tot hypnotherapeut. In de toe-
komst zou ik twee dagen coaching willen doen, twee dagen willen 
werken als hypnotherapeut en het liefst ook nog een minipraktijk 
willen hebben met vier of vijf bevallingen per maand. Maar dat 
kan pas als de kinderen ouder zijn.’  

Naam: Ruth Evers (37)
Studie:  Verloskunde, KVV, locatie Amsterdam, 

1996-2000
Werk:  Werkt op waarneembasis als 

verloskundige en heeft het trainings/
coachingsbedrijf Talmor in Amsterdam

Naam: Anna Krüger (60)
Studie:  Verloskunde, KVV, locatie Amsterdam, 

1981-1984
Werk:  Zorginhoudelijk adviseur geboortezorg bij 

Agis zorgverzekeringen in Amersfoort

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

    ‘In mijn werk zet ik me 
nu in voor behoud van 
    de natuurlijke bevalling’

Het liefst wilde Sabine van der Meer (22) 
geneeskunde studeren. Haar decaan Ank 
Stam wees haar op verloskunde. Ank 
Stam: ‘Behoorlijk wat scholieren kiezen 
voor geneeskunde, maar omdat daar 
wordt geloot, moet je altijd een tweede 
keuze opgeven. Ik probeer leerlingen 
vooral te laten inzien dat een tweede 
keuze geen teleurstelling moet zijn. Als 
het geen geneeskunde wordt, dan mag je 
gelukkig aan die andere studie beginnen.’
Sabine wilde met haar vwo graag naar 
de universiteit en daarom koos ze in 
eerste instantie niet voor verloskunde. 
‘Ik ben gezondheidswetenschappen gaan 
studeren, een driejarige opleiding, die ik 
inmiddels heb afgerond. Na mijn eerste 
studiejaar heb ik nog een keer meegedaan 
met de loting van geneeskunde, en ik heb 
me dat jaar ook opgegeven voor verlos-
kunde. Bij beide studies werd ik uitgeloot. 

Bij verloskunde raadde ze me aan 
om gezondheidswetenschappen af 
te maken en dan terug te komen. 
Ik was gewoon te jong. Dat heb ik 
gedaan en ik ben nu tweedejaars 
student aan de Verloskunde Aca-
demie in Amsterdam.’ 

Theorie en praktijk
Inmiddels heeft Sabine de studie 
geneeskunde helemaal achter zich 
gelaten en is ze dolblij met haar 
keus voor verloskunde. ‘Verlos-
kunde is een hele kleinschalige studie en 
ik vind het contact met de cliënt ontzet-
tend leuk. Je maakt iemand vanaf het 
begin van zijn zwangerschap mee tot de 
bevalling. Bij geneeskunde heb je dat niet, 
dan zie je mensen heel even en ga je door 
met de volgende patiënt. Ook zijn wij vaak 
met vrolijke dingen bezig. De opleiding 
is daarnaast heel medisch, je leert hoe het 
menselijk lichaam werkt bij een normale 
zwangerschap en signaleert als het niet 
goed gaat.’
Sabine heeft niet het gevoel dat ze een 
hbo-opleiding doet. ‘Ik ervaar dit als veel 
zwaarder dan mijn universitaire studie. 

Daar zit je alleen maar in je stoel colleges 
te volgen. Nu werken we met theorie, ge-
stoeld op de wetenschap en die passen we 
direct toe in de praktijk. Deze studie voelt 
universitair, maar je gaat wel op stage.’ 

Ook psychologie en communicatie
Dat de studie verloskunde goed bij Sabine 
past, dat had haar decaan goed door. 
Sabine: ‘Mevrouw Stam heeft me geprik-
keld om een open dag te bezoeken en ik 
heb toen ook een student gemaild via een 
forum voor verloskunde om meer infor-
matie te krijgen. Ik had van tevoren niet 
verwacht dat we naast de anatomie en de 
fysiologie van het lichaam ook veel bezig 
zijn met psychologie en communicatie. 
Verloskunde is echt veelomvattend. Het 
meest uitdagende vind ik de risicoselectie, 

dat is net een puzzel die je compleet moet 
maken. Je bekijkt een cliënt en grijpt in 
als het niet goed gaat. Het voelt goed als 
je iemand op tijd hebt doorgestuurd en de 
risico’s hebt gesignaleerd.’  

Haar decaan op de middelbare school adviseerde Sabine van 
der Meer om verloskunde te gaan studeren. Sabine volgde 
het advies niet direct op. Maar via een omweg studeert ze nu 
toch aan de Verloskunde Academie in Amsterdam. 
FOTO’s Amber beckerS TEKsT JeANNette JoNker 

student over studiekeuze

 ‘Verloskunde vind ik zwaarder   
      dan gezondheidswetenschappen’

  ‘Verloskundigen zijn vaak 
met vrolijke dingen bezig’ 
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Liesje de Bruijn, eerstejaars verloskundige Amsterdam

Naarmate het consult vordert, voel ik mezelf naar de rand van 
mijn stoel schuiven. De cliënt doet zich sterk voor en op het 
eerste oog lijkt het te gaan om een gezonde vrouw in een  normale 
situatie. Als ze over haar zwangerschap spreekt, vertelt ze het 
kind graag te willen. Haar lichaamstaal geeft aanleiding om te 
denken dat er meer aan de hand is. Ik voel de aandrang om in 
te haken. Het observeren en uitvoeren van een intakegesprek 
voelt comfortabel; in deze rol weet ik de weg. Maar het consult 
gaat door en ik registreer de vragen die de verloskundige stelt en 
de risicoselectie die zij maakt. De psychosociale vragen waar ik 
meer over wil weten, parkeer ik in mijn hoofd.
Ik merk dat ik het lastig vind om mijn rol als maatschappelijk 
werker los te laten. Eind vorig jaar ben ik gestopt met mijn werk 
in de daklozenopvang. Ik werkte daar met een doelgroep, die 

veel problemen heeft in de psychiatrie, verslaving, verstande
lijke  beperking of een combinatie hiervan. Een van de hoofd
kenmerken van deze doelgroep is, dat de cliënten niet graag over 
hun problemen praten en zich soms niet realiseren dat zij deze 
 problemen hebben. Het toch bespreekbaar maken en aanpakken 
van de problemen vond ik het meest interessant.
Dit neemt niet weg dat ik invulling wilde gaan geven aan een 
droom die ik al lange tijd had. Mijn moeder is verloskundige. 
Door vele verhalen raakte ik geïnspireerd en kreeg ik een 
 groeiende wens om dit vak zelf te gaan uitvoeren. Vooral het 
 werken met mijn handen, en het begeleiden van een proces wat 
niet noodzakelijkerwijs problematisch is, spreekt mij aan. Daar
naast heb ik altijd veel interesse gehad in de medische wereld 
en wilde ik daar graag deel van uitmaken. Ik ben een oude(re) 
eerstejaarsstudent, dit zal waarschijnlijk mijn laatste voltijd studie 
zijn. Daarom wil ik mijn studietijd volledig benutten en veel 
over het vak verloskunde leren. Daarnaast hoop ik de komende 
jaren te kunnen gebruiken om uit te vinden hoe ik de kennis 
en werkervaring van mijn vorige vak kan gaan inzetten in de 
 verloskamer. 

Het thema van het aankomende lustrum is verbinding tussen 
verloskundigen en gynaecologen. Ik hoop een extra bijdrage te 
kunnen leveren aan de verbinding tussen de verloskundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen en jeugdzorg. Het is mijn 
overtuiging dat deze verbinding eveneens een sterke verbetering 
van de zorg aan de zwangere kan betekenen.  

advertentie

 Verbinding
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Radio of tv? Radio, er is meer ver
dieping en ik kan er ook nog andere 
dingen bij doen.
Hbo of academisch? Voor de verlos
kunde zeker academisch. Ik  vind dat er 
meer gelijkwaardigheid moet komen in 
het medisch domein. Verloskundigen 
moeten eigen eerstelijns onderzoek 
kunnen uitvoeren. 
Salade of patat met?  Ik vind een sa
lade veel lekkerder. Ik eet hooguit één 
of twee keer per jaar een patatje.
Thuis of ziekenhuis bevallen? Thuis. 
Ik ben van mening dat zwangerschap 
en geboorte natuurlijke processen zijn. 
Maar het allerbelangrijkste vind ik dat 
vrouwen keuzevrijheid hebben.  
Winter of zomer? Moeilijk. Ik hou heel 
erg van wintersport, maar toch kies ik 
voor de zomer. Lekker buiten op een 
terras met een glaasje wijn.  
Een boek of een uurtje sporten? Een 
lekker boek. Ik vind sporten niet zo leuk.  
Drinken: wijn of thee? Ik ben geen 
theeleut. Van een wijntje kan ik wel 
genieten. Gezellig met vrienden. 
Digitaal of hardcopy? Digitaal, mak
kelijk en snel. Ik zou niet meer zonder 
kunnen. Toch betrap ik mezelf erop dat 
ik wel snel iets print. 
Fietsend naar je werk of met de auto? 
Ik woon redelijk dichtbij en probeer dus 
altijd de fiets te pakken.  
Tot slot: je leven over tien jaar? Dan 
hoop ik dat mijn bureau Andata is uit
gegroeid tot een goedlopend bedrijf, 
waarin gecoacht en getraind wordt. 

TEksT STEFaniE HEnDRikS

Radio of tv? Radio, ik hecht niet veel 
waarde aan tv. Muziek kan ik niet mis
sen, ik ga ook graag naar concerten.
Hbo of academisch? Academisch, 
verloskundigen moeten hun hande
lingen wetenschappelijk kunnen 
 onderbouwen.
Thuis of ziekenhuis bevallen? Thuis. 
De sfeer is heel bijzonder en intiem. Je 
komt bij mensen in hun veilige omge
ving en ik merk ook dat veel vrouwen 
meer op hun gemak zijn thuis. 
als student een losbol of studiebol? 
Toch wel een studiebol. Mijn studie 
moest in vier jaar af en ik heb daar veel 
voor aan de kant gezet.  
Winter of zomer? Zomer, lekker warm. 
Ik heb het snel koud. 
Uit eten of lekker thuis? Thuis, ik houd 
van kokkerellen en uitproberen. Hoewel er 
ook voor mij gekookt mag worden hoor! 
Tussendoortje: fruit of een koekje? Ik 
kies toch maar voor het koekje. Fruit is 
verstandig, maar ik ben dol op koekjes. 
Een lekker boek of een uurtje  
sporten? Van een uurtje sporten krijg 
ik meer energie. 
Fietsend naar je werk of met de auto? 
Ik ga veel liever op de fiets, maar met 
mijn werk is de auto onmisbaar. Voor de 
afstand HeerenveenGroningen neem 
ik de bus. 
Tot slot: je leven over tien jaar? Dan 
hoop ik nog steeds verloskundige te 
zijn in een praktijk. Ik hoop een master 
te doen of al te hebben afgerond. Ook 
hoop ik dat de opleiding academisch is 
geworden tegen die tijd. Privé ben ik 
dan getrouwd en heb ik een gezin, als 
me dat gegund is. 

naam: José Hollander
FUncTiE: Junior docent verlos-
kunde  aVaG, locatie Groningen, sinds 
 september 2010. na haar studie 
Hbo-V, deed ze verloskunde. Ze 
 studeerde in september 2010 af en 
werkt nu tweeënhalve dag per week in  
een  praktijk in Groningen en twee 
 da gen als junior docent verloskunde.

Radio of tv? Veel tijd heb ik er niet 
voor, maar ik kijk graag tv. De Wereld 
Draait Door vind ik leuk.
Hbo of academisch? Academisch. Ik 
vind het goed dat de beroepsgroep 
zich door de academisering sterker kan 
maken ten opzichte van de tweedelijns 
zorg, die al onderzoek doen. Nadeel 
is wel dat havoscholieren niet in één 
keer meer door kunnen stromen. 
Hierdoor zouden we goede verloskun
digen in spe kunnen mislopen.
Thuis of ziekenhuis bevallen? Ik ben 
zelf vorig jaar moeder geworden van 
een zoontje en ik ben thuis bevallen. In 
mijn werk doe ik allebei even graag. Als 
verloskundige ben je in het ziekenhuis 
wel van alle gemakken voorzien. Maar 
thuis is ook heel bijzonder. Belangrijk is 
dat de vrouw de keuze blijft houden. 
Docent verloskunde: meisjesdroom 
of later ontstaan? Verloskundige was 
een meisjesdroom. Ik wilde vroeger 
kraamverzorgster worden, maar met 
mijn vwo kon ik beter verloskunde 
gaan doen. 
Een boek of een uurtje sporten?  
Ik kies voor een boek, ook al herinner 
ik me niet wanneer ik er voor het  
laatst eentje heb gelezen. Ik vind 
 volleybal leuk om te doen, maar ik 
wil mijn team niet teleurstellen als ik 
niet kan vanwege mijn onregelmatige 
diensten. 
Tot slot: je leven over tien jaar? Dan 
hoop ik één of misschien wel twee 
broertjes/zusjes voor mijn zoon erbij 
te hebben. Ik wil ook nog steeds als 
 verloskundige werken, het liefst in 
combinatie met het docentschap of  
als onderzoeker.

naam: martine van Egmond
FUncTiE: Junior docent verlos-
kunde aVaG, locatie Groningen, 
sinds  september 2010. Ze heeft de 
verloskundigenopleiding aan de aVaG 
gedaan en is afgestudeerd in juli 2010. 
Sindsdien werkzaam als verloskundige 
in een praktijk in Heerenveen. Dit 
combineert zij sinds kort met het  
junior docentschap.

naam: marijke Hoiting
FUncTiE: Trainer/docent project-
onderwijs en expertisecentrum en 
studieloopbaanbegeleider, locatie 
amsterdam, sinds september 2010. na 
haar studie verloskunde heeft zij 27 jaar 
gewerkt als verloskundige in de eerste- 
en tweedelijn, van 1998 tot 2006 is 
ze werkzaam geweest bij de aVaG. 
Sinds 2007 heeft zij haar eigen bureau 
andata, dat zich richt op coaching en 
training in het medisch domein en de 
loopbaan/re-integratiemarkt.   
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