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Studenten over de nieuwe
module 15 in jaar 3:
meer focus op samenwerken en
organiseren in de geboortezorg
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Een nieuwe manier van onderzoek
doen en data verzamelen

En verder

Als verloskundige starten aan
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De onderwijsmanagers aan
het woord
Het beoordelen van studenten
tijdens hun stage
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Beste lezer,
In het nieuwe curriculum zijn onze
studenten in hun derde jaar aangeland. Een spannend moment brak
aan toen zij in september aan module 15 begonnen. Daarin komen
de v erloskundigen van de toekomst
namelijk uitgebreid in aanraking
met belangrijke zaken als samenwerking en organisatie en public health.
Spannend, omdat het voor het eerst
is dat samenwerken en organiseren
zo duidelijk in beeld worden gebracht
binnen de opleiding. Hetzelfde geldt
voor public health, dat tot nog toe
voornamelijk in de minor werd
aangeboden, maar waar nu alle
studenten mee te maken krijgen.
Ik ben altijd een groot pleitbezorger
geweest om het denken over samenwerkingsprocessen, management van
de zorg en zorginnovatie in de opleiding een stevige plek te geven, niet
alleen op praktisch niveau, maar ook
door theoretische concepten aan te
bieden. We leggen daarmee de basis
voor medisch leiderschap, een van de
Canmeds-rollen die steeds belangrijker wordt. We hebben met deze
module iets tot stand gebracht dat zó
belangrijk is voor onze studenten als
zij straks in de geboortezorg werk-

Praktijk

Het beoordelen van studenten tijdens
stage; wat moet je weten als stagebieder?
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Point of view

De onderwijsmanagers vertellen over hun
werk, hun drive en inspiratie.

8e jaargang – 18de nummer – december 2016
InTouch 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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zaam zijn. Want in die geboortezorg
krijgen zij, veel meer dan voorheen,
te maken met professionals die op
allerlei manieren met elkaar samenwerken, niet alleen in hun medisch
en verloskundig handelen, maar ook
in het organiseren van hun samenwerking. Wij vinden het belangrijk
dat onze studenten weten hoe ze
binnen en namens die organisaties
invloed kunnen uitoefenen. Natuurlijk, ik denk dat voor veel studenten
‘samenwerken en organiseren’ nu
nog best abstract klinkt. De meesten
willen zich namelijk gewoon heel
graag inzetten voor die individuele
vrouw en haar kind, en zijn in eerste
instantie minder geïnteresseerd in
integrale bekostiging en strategisch
management. Maar de geboortezorg
zit anders in elkaar dan tien jaar geleden en daar willen wij onze studenten
goed op voorbereiden.
Die voorbereiding geven we vorm
in een aantal gastcolleges door deskundigen van bijvoorbeeld RIVM,
een zorgadviesbureau en het Athena
Instituut. Maar de praktijk komt ook
uitgebreid aan bod: verloskundigen,
zoals de directeur van de verloskundecoöperatie Nijmegen, maken

de vertaalslag naar de praktijk. En
vervolgens gaan onze studenten met
echte vraagstukken uit de geboortezorg aan de slag. In het hoofdartikel
komen twee studenten aan het woord
die heel enthousiast zijn over wat
ze daardoor in module 15 geleerd
hebben, ook al was het in het begin
een behoorlijke worsteling om hun
opdracht goed op de rails te zetten. Ik
vind het enorm leuk om te zien wat
er voortkomt uit de module die wij
bedacht hebben – wat mij betreft zijn
we in onze opzet geslaagd.
Ik sprak onlangs een bestuurslid van
de KNOV die zijn hoop uitsprak dat
wij in de verloskunde de komende
jaren gaan werken aan kadervorming. Ik ben het daar van harte mee
eens en denk dat we met module 15
daarvoor een mooie basis bieden.
Onze module 15 wakkert d
 uidelijk
de interesse aan bij een aantal
verloskundigen in opleiding, en dat is
heel goed. Wij als AVAG stimuleren
hen graag om hun interesse in het
organiseren van zorg om te zetten
in een belangrijke rol die zij straks
binnen de geboortezorg kunnen
gaan spelen.

Gea Vermeulen
DRUKWERK (OPLAGE 3.000)
SIXTYSEVEN
ADRESSENBESTAND
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om.
Indien u wijzigingen door wilt geven, kunt u dit
mailen naar alumni@verloskunde-academie.nl
of verzenden naar hiernaast genoemd adres.

Directeur AVAG
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Een voorbeeld van een vraag uit de Script Concordance Test is de volgende casus:
Een kraamvrouw heeft 5 uur post partum nog niet geplast.
Als je denkt aan beleid…

En je verneemt dat…

Dan wordt dit beleid…

• Afwachten

er weinig bloedverlies is

-2

-1

0

+1

+2

• Katheteriseren

cliënte tijdens de partus
veel gespuugd en weinig
gedronken heeft

-2

-1

0

+1

+2

-2 = veel minder nuttig, -1 = minder nuttig, 0 = even nuttig, +1 = meer nuttig, +2 = veel meer nuttig

Modulen 14 en 15: een grote stap
richting het echte werk
Studenten integreren alle opgedane kennis en ontwikkelen
een brede kijk op hun toekomstige werkveld
In modulen 14 en 15 nemen de studenten van
de bacheloropleiding Verloskunde een grote
stap richting hun beroep. Ze integreren alle
opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en
kijken veel breder naar de werkomgeving waar
ze straks in terecht komen. “Mooi dat daar in
de opleiding zo uitgebreid bij stil wordt
gestaan,” vinden derdejaarsstudenten Momo
Pols en Meishe Faber.
TEKST NIC VAN SON FOTO’S RUUD POS

In het curriculum van de bacheloropleiding Verloskunde van AVAG vormen
modulen 14 en 15 een scharnierpunt.
Eerder opgedane basiskennis en -vaardigheden worden geïntegreerd en toegepast,
en de studenten nemen een grote stap
richting zelfstandig werkende verloskundige. In module 14 staat het verloskundig
redeneren en handelen centraal, module
15 kent drie evenwichtige thema’s: Public
Health (PH), Samenwerken & Organiseren (S&O) en ook weer verloskundig
redeneren en handelen. Derdejaarsstudenten in Groningen Momo Pols en Meishe
Faber kijken terug op een paar intensieve
maanden waarin ze hun verloskundige
blik enorm verbreed hebben.

Levensechte casus
Aan het eind van het tweede jaar gaan de
studenten voor het eerst echt op de stoel
van de verloskundige zitten. Binnen de
preconceptionele, prenatale, natale en
postnatale zorg leren ze verloskundig
redeneren en handelen bij afwijkende
bevindingen, bijvoorbeeld een afwijkende
bloeddruk. “In module 14 gebruiken we
eigenlijk alle kennis en vaardigheden die
we in de twee jaar daarvoor geleerd hebben”, vat Pols het belang van de module
samen. “We leren ook wel nieuwe dingen,
maar alle eerdere stof komt in sneltreinvaart langs en we passen alle kennis en
inzichten ook echt toe.” Pols en Faber
vonden niet alleen de module zelf
boeiend, maar ook de toetsing ervan.
“Daarin komt alles samen”, zegt Faber.
“Je krijgt een levensechte casus waarbij je

nadenkt over beleid en bepaalde informatie gebruikt om te beredeneren en beslissen wat je gaat doen. Je moet dan afwegen
wat het beste is, waarbij je van allerlei
kennis en inzichten gebruikmaakt.”

Omgaan met onzekerheid
Die toetsvorm van module 14 – maar in
module 15 wordt hij ook afgenomen –
staat bekend als de Script Concordance
Test. Docent Elies de Geus geeft uitleg.
“Het is een test waarin casussen worden
voorgelegd die de student uitdagen tot
beredeneren: wat is de meest waarschijnlijke diagnose in dit geval, of wat is de
beste manier om hiermee om te gaan? In
feite plaats je ze in een nieuwe situatie met
onzekerheden, waarbij ze van al hun kennis en inzichten gebruik moeten maken
om tot een goede afweging te komen.” Het
samenstellen van de toets is een arbeids

intensieve klus. “Binnen de opleiding
bedenken we de casussen. Die leggen we
voor aan een expertpanel van ongeveer
vijftien verloskundigen; zij gaan zelf
beredeneren wat het beste beleid binnen
elke casus zou zijn. Het mooie is dat er
nooit slechts één goed antwoord is; de ene
beredenering wordt door de experts vaker
gekozen dan de andere, maar ook een
minder goede afweging kan de student
punten opleveren.” De Geus merkt dat deze
toetsvorm aanslaat bij de studenten. “Wij
krijgen er veel positieve reacties op. De
toets sluit ook echt aan op de fase waarin ze
zitten: ze laten zien dat ze met onzekerheid
kunnen omgaan, dat ze in staat zijn om
goed beredeneerde a fwegingen te maken.”

Mooie leerweg
In september zijn Pols en Faber aan hun
derde jaar begonnen. De eerste zes weken

Praktijkopdrachten voor
module 15 zijn welkom
De opdrachten die de studenten in module 15 uitvoeren, zijn afkomstig uit de
praktijk. Noortje Jonker is nu alweer bezig nieuwe opdrachten voor het volgende
studiejaar te verwerven. “Wij benaderen praktijken via ons bestaande netwerk.
Maar als ze eenmaal gehoord of gezien hebben hoe wij te werk gaan, melden ze
zich ook spontaan aan. Wij kunnen altijd nieuwe opdrachten gebruiken,
dus als praktijken een idee hebben, kunnen ze zich bij ons melden
(noortje.jonker@inholland.nl). Heel graag!”
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Opnieuw plek voor supervisie in vernieuwd
curriculum verloskundeonderwijs

van module 15 staan in het teken van het
samenwerken in de geboortezorg, en ze
werden daarbij meteen in het diepe gegooid met een uitdagende praktijk
opdracht. Faber: “Wij hebben een analyse
gemaakt van de implementatie van het
Elektronisch Patiënten Dossier binnen het
UMCG. In het begin was het met alle
betrokkenen best wel uitzoeken hoe we
dat precies zouden aanpakken. En met de
juiste mensen contact leggen, dat was wel
de grootste struggle. Maar je leert in de
module planmatig werken aan zo’n project
en zo kom je stapje voor stapje verder. Het
is eigenlijk een heel mooie leerweg.” Pols
is trots op wat ze in zes weken bereikt
hebben: “Voor we hieraan begonnen,
hadden we nog nooit een analyserapport
geschreven. Maar we hebben geleerd om
dat heel gestructureerd aan te pakken en
hebben nu toch maar mooi naar zo’n heel
grote organisatie als het UMCG gekeken.
We zijn eigenlijk gewoon heel trots op de
aanbevelingen die we kunnen schrijven.”

Invloed uitoefenen
Coördinator Noortje Jonker hoort het met
genoegen aan. “S&O in module 15 is een
voorbereiding op het werkveld waar ze
straks in terechtkomen en waarin ze zelf
een bepaalde rol spelen”, licht Jonker het
belang van de leerlijn S&O toe. “De
studenten verdiepen zich in het samenwerken en organiseren aan de hand van
opdrachten uit de praktijk. Het zijn vaak
vragen waar ze later zelf mee te maken
krijgen: hoe werk je samen binnen een

VSV, hoe verdeel je verantwoordelijkheden, welke bekostigingsmodellen zijn er,
waar moet je bij de implementatie van een
interventie allemaal rekening mee houden? De studenten leren analyseren, omgaan met verschillende belangen en conflicten.” Behalve dat de studenten
praktijkopdrachten uitvoeren – een project van zes weken rondom S&O en een
project van vier weken met de focus op
PH – krijgen ze ook lessen over deze onderwerpen, zoals strategisch management,
bekostigingsmodellen, organisatiekunde
en veranderkunde. “Ze leren inzien dat er
veel verschillende vormen van organisatie
zijn. En ze leren hoe ze zich daarin kunnen bewegen, hun invloed uitoefenen,
hun belangen behartigen.”

Bredere kijk
Voor Jonker en haar collega’s is het
spannend om te zien hoe zo’n eerste keer

uitpakt. “We hadden voorheen natuurlijk
ook aandacht voor samenwerken, organiseren en gezondheidsbevordering, maar
binnen het nieuwe curriculum hebben ze
echt een belangrijke plek gekregen. De
reacties van de studenten zijn wisselend:
niet iedereen vindt het even leuk om deze
zes weken met meer nadruk op de
organisatie in plaats van het verloskundig
handelen zelf bezig te zijn. Maar dit is het
speelveld waarin ze terechtkomen en wij
vinden het belangrijk hen daarop voor te
bereiden.” Faber en Pols vinden de module in ieder geval geslaagd: “Erg mooi dat
er in de opleiding zo uitgebreid stil wordt
gestaan bij de overkoepelende taken die je
als verloskundige kunt hebben, naast het
begeleiden van de zwangere en het
verloskundig handelen. Strategisch
management, integrale verloskunde,
bekostiging, dat zijn allemaal dingen waar
je mee te maken krijgt. Dit heeft onze kijk
op het vak echt verbreed.”

Meedoen in het expertpanel?
Meld je aan!
Het expertpanel dat de vragen van de Script Concordance Test beoordeelt,
bestaat uit ongeveer vijftien verloskundigen. AVAG vindt het altijd fijn om
meer verloskundigen uit het werkveld te hebben die zich hier voor een
bepaalde tijd voor willen inzetten. Hebt u belangstelling? Laat het ons dan
weten (elies.degeus@inholland.nl).

Derdejaarsstudenten komen gedurende hun
stageweken om de twee à drie weken met de
mededeling dat ze supervisie hebben en daarom
later beginnen of even apart willen zitten om te
skypen. Waartoe dient die supervisie? Als je er
als opleiding voor kiest om zo’n intensieve
begeleidingsvorm in te zetten, onder begeleiding
van gecertificeerde, deels externe supervisoren,
dan moet je daar een goede reden voor hebben.
Mart Bakker, docent in Amsterdam, legt uit.
TEKST MART BAKKER FOTO JOOST HOVING

Mart Bakker

“Supervisie is een begeleidingsvorm die
zich richt op het verhogen van persoonlijke professionaliteit in een professionele
context. Door supervisie leren studenten
naar zichzelf te kijken, ze leren zichzelf
kennen als persoon in relatie tot hun
werk. In supervisie gaat het over hun
eigen attitude, opvattingen, normen
en waarden in interactie met de cliënt,
collega’s, het vak, de wetenschap en de
maatschappij. De supervisant onderzoekt
hoe ze op haar manier vormgeeft aan
het verloskundig handelen. Het zicht op
zichzelf geeft de mogelijkheid om bewust
keuzes te maken.
Supervisie is ook een vorm van
deskundigheidsbevordering. Ervaring
met supervisie stelt je in staat om in het
vierde jaar zelf intervisie vorm te geven
en na het afstuderen het leven-lang-leren
te organiseren.
De supervisant leert haar eigen beroepsmatig handelen tegen het licht houden
en geïntegreerd te handelen (zie figuur).
Ze integreert haar denken, voelen en
handelen als persoon. Daarnaast functioneert ze als persoon in een beroep en in
een bepaalde beroepscontext:

de stage. S tudenten verwerven op deze
wijze i nzicht en kunnen hun handelen
zelfstandig en duurzaam verbeteren.
Studenten bevragen elkaar aan de hand
van een stagegerelateerde inbreng. Doel
is om de inbrenger te faciliteren in het
zelf op onderzoek uitgaan naar beweegredenen, mogelijkheden en andere
perspectieven. Elke bijeenkomst wordt
afgesloten met een voornemen waarmee
studenten in hun stage verder kunnen.
Soms heeft dit de vorm van een leerdoel,

maar niet altijd. Gedurende
de stage reflecteert de student na elke bijeenkomst
op de casus of op wat de
bijeenkomst aan relevante
onderwerpen voortbrengt.
De ervaringsgegevens in
andere opleidingen zijn dat
de supervisie ondersteunend is aan de leercurve
die de studenten in de stage
maken, doordat studenten
bewust en bevraagd met
hun leerthema’s aan de slag
gaan. De mogelijkheid om
dit ook via Skype te doen
is vrij nieuw en betekent dat studenten zo
min mogelijk tijd uit de stage zijn. Tot nu
toe zijn de ervaringen positief. Studenten
zijn snel gewend aan de beeldcommunicatie. De uitdaging is om in de afwisseling van Skype en face-to-face voldoende
middelen in te kunnen zetten ter ondersteuning van het proces van leren op de
stage. Een evaluatie aan het eind van het
jaar zal ons hierover nog meer informatie
brengen.”
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Onderzoek

Onze
masterfondsstudenten

In september is een selecte groep stagebieders
gestart met haar (pre-)master door middel van
het masterfonds. Dit masterfonds houdt in dat
AVAG het collegegeld, boeken en een deel van
de studietijd vergoed. Drie stagebiedende
verloskundigen vertellen over de start aan hun
(pre-)master.
TEKST STEFANIE HENDRIKS

Lifelines
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Onderzoek naar het effect van zwangerschap op de gezondheid van moeder en kind

In het Noorden kennen de meesten het wel: Lifelines. Een grootschalig bevolkingsonderzoek
onder ruim 165.000 inwoners van Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).
Deelnemers uit drie generaties worden minimaal dertig jaar gevolgd om inzicht te krijgen hoe
mensen gezonder oud worden en welke factoren van belang zijn voor gezond oud worden.
Dit cohortonderzoek is eveneens waardevol voor onderzoek binnen Midwifery Science.
TEKST STEFANIE HENDRIKS

Onderzoek Lifelines ROAHD

Leonoor
Vink

•	Werkt bij Verloskundigenpraktijk
Haarlemmermeer & Bollenstreek
•	Doet de pre-master Evidence Based
Practice
“Het afgelopen jaar merkte ik dat ik
steeds meer zin kreeg weer te gaan
studeren, mezelf verder te ontwikkelen
en te verdiepen in mijn vak. Een master volgen wilde ik altijd al, de financiële ondersteuning die het masterfonds
biedt, was natuurlijk erg welkom!
Academisch opgeleid zijn zorgt voor
een stevige basis die nodig is voor het
verlenen van de juiste verloskundige
zorg en alles daaromheen; zoals gelijkwaardige communicatie met geboortezorgcollega’s en het zelf kunnen ontwikkelen en doen van eerstelijns
verloskundig onderzoek. Door deze
master te volgen, hoop ik meer deuren
in de toekomst te openen om zelf te
participeren in verloskundig onderzoek of ooit zelf onderwijs te kunnen
geven naast mijn werk als eerstelijnsverloskundige.
Tot nu toe bevalt het studeren erg
goed. Studeren naast mijn fulltime
baan vraagt een efficiënte indeling van
mijn tijd, maar ik ga met veel plezier
elke week naar college!”

Britt
Zomer

Nalonya
v/d Laan

•	Werkt bij Verloskundigenpraktijk
Purmerend
•	Doet de European Master of Science
in Midwifery

•	Werkt bij Verloskundigenpraktijk
De Bakermat in Wageningen
•	Doet de pre-master Health Sciences
met de route Midwifery Science

“Voor mijn opleiding Verloskunde heb
ik al de wo-bachelor Medical Life
Sciences gedaan, dus ik kon in september direct starten met mijn master. Het
aantrekkelijke aan deze master is dat ik
het kan inrichten naar mijn wensen; ik
volg alleen de modules waar ik echt
iets aan heb. Zo wil ik me in deze master richten op leadership, lesgeven en
onderzoek doen. De kennis die ik
hieruit haal, wil ik toepassen in mijn
werk als verloskundige. Met een masterachtergrond kan de verloskundige
zichzelf steviger neerzetten, als een
serieuze gesprekspartner in de geboortezorg en met een goede onderhandelingspositie. Dat is de verloskundige
van de toekomst.
Ik plan mijn studie om mijn fulltime
baan en gezin met drie kinderen heen.
Die combinatie is best pittig, maar
deze master is op basis van langeafstandleren. Ik volg de modules dus
online waardoor het makkelijker in te
plannen is.”

“Na 21 jaar werken in de eerste lijn
was ik toe aan iets nieuws. Centering
Pregnancy en (andere) nascholingen
boden mij lang voldoende uitdaging,
maar langzaam merkte ik meer wens
tot verdieping en verbreding, dus een
master was voor mij een logische stap.
Ook ik vind academisering nodig voor
de positie van de verloskundige, maar
ik vind daarnaast ook het behoud van
het ambacht van ons vak erg belangrijk. Dat moeten we niet vergeten.
Mijn interesse ligt bij de Public Health
en de leefstijl voor en aan het begin
van de zwangerschap en het daarmee
kunnen voorkomen van complicaties.
Daar is nog te weinig onderzoek naar
en ik wil graag mijn steentje daaraan
bijdragen. Ik hoop met deze master
tips en tools mee te krijgen over preventieve geneeskunde en hoe dit toe te
passen is op de verloskunde. Er valt
daarbinnen veel te winnen. Ook zou ik
graag een onderzoeksnetwerk willen
opzetten. Ik wil af van het veelgehoorde: ‘ik geloof dat…’, en toe naar: ‘we
wéten dat…’.
Om deze master te kunnen volgen,
moet ik inleveren qua werk; trainingen
geven doe ik bijna niet meer. Maar het
is ontzettend leuk en leerzaam!”

Ook dit jaar komen er vacatures vrij voor het masterfonds.
Interesse? Mail dan voor januari naar Joyce.Kors@inholland.nl of kijk op de website: www.verloskunde-academie.nl.

Sinds september 2016 zijn er gedetailleerde
data verzameld van 25.000 vrouwen over
hun cyclus, conceptie, zwangerschap en
bevalling. Vanaf februari 2017 start Midwifery Science Groningen* met het analyseren van deze data, waarbij het effect
onderzocht wordt van zwangerschap en
bevalling op de gezondheid van de vrouw.
Een voorbeeld van een onderzoeksvraag is:
wat is het cumulatieve effect van conceptie(s),
zwangerschap(pen) en bevalling(en) op
het ontstaan van cardiometabole ziekten
op latere leeftijd?
Door de omvang van de dataset kan voor
het eerst gedetailleerd in kaart gebracht

worden hoe een zwangerschap en bevalling
is verlopen en wat het effect hiervan is
geweest op zowel de fysieke als de psychische
gezondheid van de vrouw. Elke vijf jaar
worden de vrouwen opnieuw benaderd
met een elektronische vragenlijst over
mogelijke veranderingen die gerelateerd
zijn aan de reproductieve levensfase. Het
uiteindelijke doel is om te onderzoeken of
specifieke gebeurtenissen die optreden in
de reproductieve levensfase van invloed
kunnen zijn op gezondheid van de vrouw
op langere termijn. Omdat Lifelines
ROAHD een add-on studie is in Lifelines,
worden verloskundigenpraktijken niet
belast met het verzamelen van data.

ROAHD staat voor Reproductive Origins
of Adult Health and Disease. Lifelines
ROAHD wordt uitgevoerd door dr. Lilian
Peters van Midwifery Science Groningen
(VUmc/AVAG), assoc. prof. dr. Ank de
Jonge van Midwifery Science (VUmc/
AVAG), prof. dr. Annemiek Hoek van de
afdeling Obstetrie & Gynaecologie van het
UMCG, en dr. Henk Groen van de
afdeling Epidemiologie van het UMCG.

Lifelines NEXT
Een tweede onderzoek waarbij Midwifery Science Groningen
is betrokken, is ook een add-on studie in Lifelines: Lifelines
NEXT. In deze studie worden 1.500 zwangere vrouwen
vanaf het eerste trimester van de zwangerschap gevolgd.
Ook hier is het doel om te kijken naar de effecten van
gezondheid, verloop zwangerschap en bevalling, en omgeving
op de gezondheid van moeder én het kind. Deze effecten
worden gemeten aan de hand van ingevulde vragenlijsten
over onder andere gezondheid (fysiek en psychisch), omgeving (sociale en leefsituatie) en voeding. Daarnaast worden
van moeder en kind biomaterialen (onder andere bloed,
ontlasting, placentabiopten en moedermelk) onderzocht.
Verloskundigen en gynaecologen zijn bij deze studie
onmisbaar voor het werven van zwangeren voor Lifelines
NEXT en voor het verzamelen van de biomaterialen tijdens

de bevalling.
‘Lilian Peters, werkt momente
Zwangeren die
project van de Western Syd el in Australië aan een
Nursing and Midwifery)’ ney University (School of
mee willen doen,
kunnen dit aangeven
bij hun verloskundige, gynaecoloog of huisarts en zich
vervolgens aanmelden bij het servicebureau van Lifelines.
In Lifelines NEXT zijn, onder leiding van prof. dr. Sicco
Scherjon (Afdeling Obstetrie en Gyneacologie van het
UMCG), verschillende afdelingen betrokken: Genetica
(prof. dr. Ciska Wijmenga,) Gezondheidswetenschappen
(prof. dr. Menno Reijneveld), Kindergeneeskunde (prof. dr.
Gerard Koppelmans), en Midwifery Science VUmc/AVAG
(assoc. prof. dr. Ank de Jonge en dr. Lilian Peters).

Meer weten over Lifelines of Lifelines NEXT? Kijk op www.lifelines.nl/deelnemer/next of mail naar: vragennext@lifelines.nl.
*Midwifery Science Groningen is een satellietlocatie van Midwifery Science VUmc en AVAG.
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WIJ Inholland
Awards

Anja Kremer en Marije Mink
studeren bij ons in Groningen en
zijn tweede geworden bij de WIJ
Inholland Awards met hun onderzoek
naar empowerment van zwangere
vrouwen. Wij zijn uiteraard trots dat
zij uit alle inzendingen de tweede
plek hebben behaald en dat zij hun
afstudeeronderzoek over dit
onderwerp gaan doen.

Symposium
Cliëntparticipatie
In samenwerking met de Geboorte
beweging organiseert AVAG een
symposium over cliëntparticipatie
in de geboortezorg. Wat zijn wensen
en behoeften van zwangeren en
hoe kan onderzoek een rol spelen
in het vervullen van deze zorg
behoeften?
DONDERDAG 13 APRIL 2017
Geef je op via
www.verloskunde-academie.nl.

AVAG nieuws

Open dagen
In oktober gaf ik tijdens een open dag twee keer een presentatie over onze
opleiding. De eerste keer aan een volle collegezaal in aanwezigheid van mijn
16-jarige dochter. Ze moet dit schooljaar verplicht vijf open dagen bezoeken
en het leek haar wel leuk om eens rond te kijken bij ons op de opleiding.
Ze heeft aandachtig geluisterd naar mij en een paar dagen later vond ik een
verslag voor haar mentor, als bewijs voor de aanwezigheid, in mijn mailbox.
“Even op spelling checken graag.” Ze vroeg me niet om het op ‘juistheid’ te
checken, dus ik heb wat er stond geamuseerd tot me laten komen zonder de
inhoud te corrigeren; het was immers haar ervaring. Zo las ik: “Als je niet
heel graag verloskundige wilt worden, dan is de opleiding heel moeilijk.” Ja.
Dat had ik dus zelf gezegd in mijn praatje. In iets andere bewoordingen,
maar toch.
Nu ik het zo zwart op wit zag staan, ging ik in gedachten terug naar toen ik
puber was. Er was altijd al een grote interesse bij mij aanwezig in zwangerschap, bevallingen en ook baby’s. Mijn tantes waren in die tijd zwanger en
ik verslond hun verhalen en staarde naar vage echofoto’s, die overigens nog
bijzonder waren in de jaren 80. Toen mijn nichtjes geboren waren, keek ik
geboeid naar het geven van borstvoeding. Ik was me er toen niet van bewust
dat er ook een beroep bestond waarin ik deze fascinatie een plek kon geven.
Tot ik op een dag een artikel las in het meidenblad Club. Daarin werden
drie leerling-verloskundigen geïnterviewd. Vanaf toen wist ik wat ik wilde
worden, vanaf mijn veertiende had ik mijn droomberoep gevonden.
Open dagen bestonden nog niet, strenge selectieprocedures wel. Bovendien
moest je 19 zijn, dus een tussenjaar, destijds vrij ongebruikelijk, volgde heel
logisch. Ik werd au pair in Engeland en vloog dat jaar twee keer op en neer
voor selectiegesprekken. In Amsterdam was ik uitgeloot in de eerste ronde,
in Rotterdam werd ik niet aangenomen en in Heerlen gelukkig wel. De dag
dat de brief van de Vroedvrouwenschool in de Engelse brievenbus viel, zal
ik nooit vergeten. Wat een geweldig gevoel!
En toen werd ik gebeld door de UvA dat ik ook was ingeloot voor geneeskunde.
De keus was snel gemaakt; diep van binnen wist ik dat de verloskunde me
veel beter paste.
Nu even terug naar die zaal tijdens de open dag: ik vertelde over de fascinatie
voor dit vak en dat ik die ook altijd terugzie bij collega’s en onze studenten.
Als die fascinatie er niet is, wordt het lastig om je door de stof te werken,
om alles op te kunnen brengen wat deze studie van je vraagt.
Mijn dochter concludeerde uiteindelijk dat ze het medische wel interessant
vindt, maar zichzelf niet als verloskundige
ziet later. De fascinatie voor verloskunde
ontbreekt bij haar, dat werd duidelijker
door wat ze hoorde en zag bij de
presentaties en in het vaardigheidslokaal.
Toch nuttig, dat verplicht bezoeken
van open dagen!

Jasperina Brinkmann,
docent Verloskunde

Opnieuw masterfonds voor stagebieders AVAG

Vorig jaar zijn we begonnen met het aanbieden van een masterfonds dat een selecte groep stagebieders
de mogelijkheid biedt een (pre-)master te volgen. De belangstelling was groot; er werd volop
gesolliciteerd en uiteindelijk zijn zestien stagebiedende verloskundigen gestart met hun (pre-)master!
Vanwege dat succes bieden we dit jaar weer plek aan een aantal stagebieders die middels ons
masterfonds kunnen starten met hun (pre-)master.
Wat houdt het masterfonds ook alweer in? Je kunt vanaf september 2017 starten met je (pre-)master.
AVAG vergoedt het collegegeld, de boeken en een gedeelte van de studietijd. En de voorwaarden?
Je moet in het bezit zijn van een hbo-diploma Verloskunde, praktiserend verloskundige zijn, jezelf
willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie
verloskundigen.
Bij interesse kun je contact opnemen met Joyce Kors: joyce.kors@inholland.nl of de vacature
bekijken www.verloskunde-academie.nl. In januari 2017 starten de sollicitatiegesprekken.

IPEunit
gestart

Anneke van der
Heijden met
pensioen

Anneke van der Heijden was
vanaf 1992 werkzaam bij de
– toen nog – Kweekschool voor
Vroedvrouwen. Na haar
jarenlange inzet als docent
heeft zij per september afscheid
genomen om te gaan genieten
van haar pensioen.

Op 17 oktober is de IPE-unit
(InterProfessional Education)
van AVAG en OLVG-west
van start gegaan. Op deze unit worden
tweedejaars coassistenten verloskunde/gynaecologie en
kindergeneeskunde, derdejaars verloskundigen in opleiding
(VIO’s) en startende algemeen verpleegkundigen samen getraind
in authentieke zorgsituaties, met als doel het gezamenlijk leren
verlenen van effectieve, veilige en patiëntgerichte zorg aan de
kraamvrouw, haar kind en haar omgeving.
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Point of view

Student beoordelen
in de praktijk

TEKST STEFANIE HENDRIKS

TEKST STEFANIE HENDRIKS

Beoordelen van de student
Een belangrijk onderdeel van het opleiden van studenten is het
beoordelen van hun kwaliteiten en vaardigheden. Met een Korte
Praktijk Beoordeling (deeltaak) wordt het klinisch redeneren en
handelen getoetst. Deze KPB’s worden gedurende de opleiding
steeds complexer waardoor de student toewerkt naar haar eind
niveau. Dit eindniveau is geformuleerd als een kwalificerende
eindtaak (KET), bijvoorbeeld ‘het prenatale spreekuur verrichten’.
Een behaalde KPB betekent dat de student deze deeltaak in het
vervolg zelfstandig zou kunnen uitvoeren.
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De opleidingsmanagers van AVAG vertellen over hun werk bij de
opleiding. Wat is hun rol en wat motiveert en inspireert hen in het werk?

Wanneer je studenten begeleidt tijdens stages, ben je naast
verloskundige ook opleider die studenten beoordeelt op hun
kwaliteit en prestaties. Hoe gaat zo’n beoordeling in zijn werk
en wat betekent zo’n beoordeling voor de stagebieder?

Zoals in de vorige InTouch stond, leggen de stagecoördinatoren en
relatiebeheerders van AVAG sinds twee jaar stagebezoeken af bij
stagepraktijken. Deze stagebezoeken worden op prijs gesteld; we
merken dat stagepraktijken sneller contact opnemen met de
coördinatoren voor bijvoorbeeld overleg bij lastige beoordelingen.
Ook blijkt uit de gesprekken dat de praktijken betrokken zijn bij de
studenten en zich verantwoordelijk voelen voor de beoordeling van
studenten. Daar zijn we blij mee. Want we zijn samen de opleiders
van de studenten, en goede opleiders in de praktijk zijn onmisbaar
voor het afleveren van goede verloskundigen.

Rubriek

Ook professioneel gedrag (leerhouding) is een belangrijk onderdeel
van de beoordeling. Een student kan onder niveau presteren op
gebied van initiatief tonen, leiding geven, beslissingen nemen.
Dat betekent dat ze onvoldoende professioneel gedrag laat zien.
Maar een onvoldoende geven is vaak niet gemakkelijk; het is soms
lastig om feedback te concretiseren met voorbeelden. Veel opleiders
erkennen de lastigheid van objectief beoordelen. Daarnaast kan een
onvoldoende voor professioneel gedrag gevolgen hebben voor de
voortgang van de opleiding en dat kan een druk leggen op de opleider
op de stageplek. Twijfel je over een beoordeling of heb je behoefte
om te overleggen, dan staan de stagecoördinatoren altijd klaar om
daarbij te helpen.

Stagebeoordelingscommissie
Als de student haar stage heeft afgerond, nodigt zij de Stagebeoor
delingscommissie (SBC) uit om naar haar beoordelingen te kijken.
De SBC bekijkt of de inhoud van de feedback congruent is met het
beoordeelde niveau van de student. In principe neemt de SBC het
oordeel van de opleider op de stage over en kennen zij de EC’s
(studiepunten) toe. Alleen een (on)voldoende geven als opleider is
dus niet genoeg; de feedback is bepalend of de student de
stage heeft gehaald.
Tijdens onze carrouselbijeenkomsten krijgen opleiders op
de stage handvatten aangereikt voor het beoordelen van
een student. In het voorjaar vinden er weer verschillende
carrouselbijeenkomsten plaats. Op de website en in onze
nieuwsbrief staan alle data. Ontvang je als stagebieder
nog geen nieuwsbrief? Meld je dan aan via stefanie.
hendriks@inholland.nl.

Amsterdam:
Claartje.Hart@inholland.nl
Sabine.Logtenberg@inholland.nl
Groningen:
Kiki.Koster@inholland.nl
Relinde.vanderStouwe@inholland.nl

Naam: Wilma
Hendriks (56)
Is opleidingsmanager
in Amsterdam sinds
maart 2012
Wilma is van huis uit
antropoloog en voor
lichtingskundige en
heeft gewerkt als
onderzoeker,
organisatieadviseur en
opleidingsmanager bij VU Onderwijscentrum. Sinds vijf
jaar is ze opleidingsmanager in Amsterdam, waar ze
verantwoordelijk is voor het kwaliteit van het onderwijs,
de docenten, ondersteuners en uiteraard de studenten.
“Als opleidingsmanager houd ik me bezig met alles wat
met de locatie Amsterdam te maken heeft. Ik zorg dat alle
primaire en secundaire processen binnen de opleiding goed
lopen. Dat houdt in dat ik naast het opleidend personeel
ook verantwoordelijk ben voor een goedwerkend onder
wijsondersteunend team en de tevredenheid van de
studenten. Ik ben daarnaast eindverantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsrendementen:
of de doorstroom goed is, de uitval laag. Maar ik beslis
ook, heel basaal, over de (onderhouds)werkzaamheden
aan het pand. Die diversiteit is leuk en houdt me energiek.
Ik ben van mening dat iedereen in de organisatie belangrijk
is; de docenten, het secretariaat, de bibliothecaris, planner,
functioneel beheerder, studenten. Iedereen is uniek en dat
maakt mijn werk ook zo mooi; de interactie, het aansturen
en motiveren van mensen en het zien ontwikkelen van
jonge mensen tot verloskundige. Verbindend leiderschap
is wat ik nastreef.
Mijn baan is vooral situaties oplossen wanneer het niet
goed loopt, als iets niet bevalt of ingrijpen waar nodig.
Soms is dat lastig, maar als dat lukt, en ik zie het resultaat,
dan maakt dat me blij.
Ik geef zelf ook les in de Public Health vanuit mijn achter
grond als antropoloog. Ik merk dat het mij een betere manager
maakt, want ik ervaar zelf ook hoe het is om onderwijs te
geven en te merken wat wel en niet goed loopt. Door mijn
rol als docent ben ik ook laagdrempeliger voor studenten.
We werken in een prachtig organisatie en hebben een
ontzettend mooi vak; zowel het vak van docent als het
vak verloskunde.”

Naam: Monique den Arend (44)
Is opleidingsmanager in Groningen sinds maart 2012
Monique werkte hiervoor als teamleider Sportgezondheid
bij de Sportstudies Hanzehogeschool. Net als Wilma is zij
al bijna vijf jaar verantwoordelijk voor het onderwijs en
personeel, maar dan bij de academie in Groningen.
“In mijn functie als opleidingsmanager zorg ik, samen met het
hele onderwijsteam in Groningen, voor het beste onder
wijs om de verloskundigen van de toekomst op te leiden.
Ik draag zorg voor het goedlopende en hechte team dat
daar verantwoordelijk voor is en dat geeft veel voldoening.
Wat mijn werk leuk maakt, is de uitdaging die er ligt om
interdisciplinair op te leiden. Iets wat in de praktijk nog
niet zo vanzelfsprekend is. Dat onbekende trekt mij aan;
het durven en het lef hebben om nieuwe dingen te doen.
Mijn drive is om studenten op te leiden die in staat zijn
om in een snel veranderende maatschappij autonoom
verloskunde te bedrijven, maar die zich snel aanpassen aan
nieuwe ontwikkelingen mocht dat nodig zijn. Verloskun
digen die kansen zien in plaats van bedreigingen en van
hieruit naar eigen visie kunnen handelen. Die groei van onze
studenten, ook al gaat dat met vallen en opstaan, is mooi om
te zien. Ze komen binnen als student en verlaten ons als
volwaardig verloskundige. Dat hebben wij als team bereikt.
Tevredenheid over het werk zit soms in het intermenselijke,
zoals ongepland een heel inspirerend gesprek op de gang
met een collega, of de verhalen van de studievereniging na
hun eerste zelf georganiseerde introductiekamp. En soms
zit het in grotere, overkoepelende zaken, zoals het vernieuw
de curriculum dat goed loopt, de studenten die tevreden
zijn en het team dat zijn weg heeft gevonden daarin.
Naast het werken binnen de muren van de opleiding heb
ik ook de buitenwereld nodig om het werk uitdagend te
houden. Ik laat me
inspireren door een
filmpje op YouTube,
innovatieprojecten van
anderen, onderzoeks
vraagstukken, maar
ook congressen.
Deze energie neem ik
dan weer mee naar
‘binnen’ toe.”

‘Verbindend leiderschap
is wat ik nastreef’
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”Was deze wel gepland?”
Tijdens een ‘normaal’ dagje spreekuur op stage stond er een vroege
echo gepland. Het stel kwam binnen en vertelde dat ze het best
wel spannend vonden, omdat de vorige zwangerschap was uitgelopen op een miskraam. Hij vertelde, nog voordat zijn vrouw op
de onderzoeksbank lag, dat het echt een geplande zwangerschap
was. Iedereen vroeg tijdens de vorige zwangerschap namelijk of
het een ‘foutje’ was, en dat vond hij moeilijk. Dit wordt het vierde
kindje voor het stel. Maar zelfs bij de verloskundige verantwoordde
hij de bewuste keuze voor dit vierde kindje. Naarmate we het onderwerp bespraken, kwam er een stukje frustratie in hem naar boven.
Dat maakte best wel indruk op mij als student. Door dit gesprek
werd ik me zelf pas bewust van het taboe dat er eigenlijk ligt op
een derde en al helemaal een vierde kind en de reacties uit de
omgeving. De samenleving gaat er gelijk van uit dat deze kinderen
niet gepland zijn.
Deze vader vertelde dat ze de familie al hadden ingelicht over de
zwangerschap en dat zelfs van zijn eigen familie de vraag kwam
of de zwangerschap wel gewenst was. Hij maakte met zijn vader
nog grappen over een tweeling; hij kwam namelijk zelf tijdens de
bevalling als cadeautje onverwachts na zijn broer. Tijdens zijn
waterval van woorden heeft de verloskundige inmiddels de echokop
op de buik geplaatst. “Gaat u maar even zitten.” “Is het niet goed?”,

vraagt hij. “Jawel, ik zie twee kloppende hartjes. Jullie krijgen een
tweeling.” Vol ongeloof kijken ze elkaar aan en hij zegt vol geluk
tegen zijn vrouw: “We krijgen gewoon een tweeling!” Door zijn
enthousiasme heeft hij niet veel meer meegekregen van de informatie die volgde en zijn spraakwaterval vervolgde: “Hoe gaat dat
dan met borstvoeding? Hoe gaan we dat doen in ons kleine huis?
En auto?” Hij liep gelijk tegen allemaal mogelijke problemen aan.
Zijn vrouw liet het allemaal over zich heenkomen.
Ik zag door zijn tranen van geluk dat hij het taboe zo van zich af
zette. Deze enthousiaste vader heeft diepe indruk op mij achtergelaten en heeft mij als student veel geleerd.

Laura de Groot, derdejaarsstudent Groningen

NAAM: Annemarie Horst (36)
FUNCTIE AVAG: docent in Amsterdam
“In maart van dit jaar ben ik teruggekomen uit Zimbabwe, waar ik vijf jaar als tropenarts heb
gewerkt en gewoond met mijn man en drie kinderen. Ik was tropenarts in een middelgrote
kliniek (240 bedden) en heb in die vijf jaar veel ervaring opgedaan binnen de obstetrie.
Door het begeleiden van coassistenten en stagiaires wist ik dat lesgeven bij me past. Terug in
Nederland ben ik begonnen als docent bij AVAG. Ik ben projectbegeleider van de minor PHP
en van module 15 (derde jaar). Ook begeleid ik werkgroepen in jaar 2. Studenten begeleiden
in hun leerproces en het resultaat zien, geeft veel voldoening.”

NAAM: Aline Goldschmidt (27)
FUNCTIE AVAG: docent communicatieve vaardigheden in Groningen
“Ik heb psychologie gestudeerd in Groningen en al tijdens mijn studie begon ik als docent bij
de studie geneeskunde. Na mijn studie ging ik het bedrijfsleven in, maar dat bleek helemaal
niet bij mij te passen; doceren bleek mijn passie. Wat mij zo aanspreekt in mijn functie bij AVAG
is het stukje coaching wat ik doe als studieloopbaancoach. Daarnaast geef ik communicatieve
vaardigheden, ben ik werkgroepbegeleider van de minor PHP en zit ik in de BSA-commissie.
Het directe contact met studenten vind ik ontzettend leuk. Zij leren van mij, maar ik ook van
hen. Die wisselwerking is inspirerend.”

advertentie

MBV... ook uw ﬁnancieel specialist?
Sinds jaar en dag zijn wij gespecialiseerd in medische
beroepen. Zo begrijpen wij het denken en handelen
van verloskundigen als geen ander. Wij voorzien u
van deskundig advies en nemen u op ﬁnancieel en
ﬁscaal gebied veel werk uit handen. U zorgt voor uw
cliënten, wij ontzorgen u. Zoals met de MBV-app,
hiermee kunt u eenvoudig uw administratie bijhouden. Deze app is beschikbaar in de app stores:

Postbus 169
3860 AD Nijkerk
www.mbv-nijkerk.nl
@MBVNIJKERK

NAAM: Meta Berrelkamp (30)
FUNCTIE AVAG: docent Verloskunde in Amsterdam
“Na bijna negen jaar als eerstelijnsverloskundige en een paar jaar als echoscopist in Groningen,
was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Doceren heeft altijd op mijn pad gelegen op meerdere
fronten. Zo heb ik ambulancepersoneel geschoold en in Zambia verloskundigen in opleiding op
het gebied van acute verloskunde. Ook heb ik mij ingezet binnen de regio en ben onder meer
kringvoorzitter geweest. Ik informeer en geef zo nu en dan een lezing over het onderwerp
hormoonverstorende stoffen en zwangerschap, een onderwerp dat nog meer mijn interesse
heeft gewekt tijdens mijn eigen zwangerschap. Ik vervul verschillende taken bij AVAG in het
semesterteam van jaar 1. Het is heel inspirerend om in een team te werken na het solistische
werk als verloskundige.”

Ds. Kuypersstraat 14T
3863 CA Nijkerk

administratie
financieel jaarverslag
praktijkadvisering
belastingaangifte
loonadministratie
financiële planning

t 033 456 51 47

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

NAAM: Joke Koelewijn (62)
FUNCTIE AVAG: docent Verloskunde in Amsterdam
“Ik heb achttien jaar in de eerste lijn gewerkt in Dordrecht, waarna ik op de Verloskunde Academie
in Rotterdam begon als docent. Na acht jaar docentschap ben ik bij Sanquin onderzoek gaan
doen: de evaluatie van de screening op erytrocytenantistoffen en van de antenatale anti-Dtoediening (OPZI-studie). Voordat ik begon bij AVAG heb ik het vak verloskunde gegeven bij
de Huisartsenopleiding in Groningen en was ik docent bij de master Verloskunde in het AMC.
Bij AVAG geef ik hoorcolleges en werkgroepen en ik ga ook participeren in het onderzoekssemester. Het mooiste aan het docentschap is het vak verloskunde overbrengen en de groei
van student naar verloskundige meemaken.”

NAAM: Tamara Abreu de Lima (46)
FUNCTIE AVAG: managementassistent in Amsterdam
“Na mijn opleiding aan Schoevers heb ik bij verschillende bedrijven als (directie)secretaresse
gewerkt, waaronder de laatste tien jaar bij Unique en Welzorg. De functie bij AVAG sprak mij
aan, omdat het weer een heel andere organisatie is dan de commerciële organisaties waar ik
hiervoor heb gewerkt. Het is kleiner en meer bestuurlijk en daardoor georganiseerder en
stabieler. Het leuke aan AVAG vind ik dat het dicht bij de materie staat. En verloskundige is
natuurlijk een prachtig beroep. Als managementassistent ondersteun ik Gea Vermeulen; ik plan
haar afspraken, bereid haar vergaderingen voor, notuleer en verzorg de redactie van management
rapportages. Mijn kracht is het bewaren van rust en zorgen voor overzicht.”

Verloskundige,
waarnemer, ondernemer.
Wij helpen je op weg en
houden je op koers
De dagelijkse praktijk is complex. Daarom:
• helpen wij je naar de juiste samenwerkingsvorm:
in loondienst of zelfstandig
• zorgen wij dat aansprakelijkheid en tuchtrecht goed
afgedekt zijn
• kijken we samen welke verzekeringen je nodig hebt
• begeleiden wij je associatie of het opzetten van een
praktijk
• geven wij juridisch advies en maken wij contracten
• kunnen wij je belastingaangifte en begrotingen
verzorgen
• geven wij advies over arbeidsongeschiktheids
verzekeringen
• adviseren wij over praktijk en personeelsmanagement
• zorgen wij voor hypotheken en praktijkfinancieringen
Neem nu contact met ons op voor een gratis kennis
makingsgesprek. Of kijk op onze website voor meer
informatie over onze dienstenverlening.

www.sikkingadvies.nl
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Geregeld!
Bezoekadres Wilhelminalaan 1, 3732 GJ De Bilt
030 252 66 55 www.sikkingadvies.nl info@sikkingadvies.nl

