
Verandering zorg
In het landelijke overheidsbeleid verschuift de focus binnen de 
medische zorg naar het voorkomen van ziekte en het bevorderen 
van gezondheid en de eigen verantwoordelijkheid en weerbaar-
heid van de burgers (Kaljouw, 2015). De overheid vraagt hierin 
van de geboortezorg dat deze haar verantwoordelijkheid neemt 
voor het ontwikkelen, implementeren en actualiseren van de 
 geboortezorg in de voorzorg en gemeenschapszorg. De huidige 
hbo-bachelor Opgeleide Verloskundige is prima in staat eerstelijns 
verloskundige zorg te verlenen. Echter, om op een goede manier 
invulling te geven aan de integrale geboortezorg zijn bredere 
 competenties nodig. Zowel op het gebied van brede medisch-
wetenschappelijke kennis als op het gebied van verloskundig 
 leiderschap. 

Ontwikkeling master
De wo-master Verloskunde bouwt voort op de competenties van 
de bachelor Verloskunde en zorgt voor aansluiting bij de huidige 
ontwikkelingen in de (integrale) geboortezorg. De huidige 
 opdeling tussen eerste-, tweede- en derdelijns verloskundige past 
niet bij de integrale benadering van continue zorg uitgaande van 
de zorgvraag van de vrouw. De masteropgeleide verloskundige is 
competent om preventieve-, basis- en gespecialiseerde zorg te 
verlenen en de vrouw te begeleiden in haar wisselende zorgvraag 
en –behoefte. De competenties die je opdoet tijdens de master 
bevinden zich op het gebied van medisch handelen, communica-

tie, samenwerking, verloskundig leiderschap, maatschappelijk 
handelen, wetenschap en professionaliteit. 

Trudy Klomp, van de ontwikkelgroep, vertelt: “Een zelfstandige 
wo-master geeft extra verdieping en verbreding van je verloskun-
dige kennis. Je leert academisch te denken, te communiceren en te 
oordelen.” Ook Esther Feijen-de Jong van de ontwikkelgroep 
vindt de master een verrijking van het vak verloskunde: “Via deze 
master kan elke verloskundige extra competenties verkrijgen die 
haar  helpen nog beter toegerust te zijn op een veranderende 
 samenleving en gezondheidszorg. Voor de toekomst betekent dit 
dat er naast de bacheloropgeleide verloskundige en klinische 
 verloskundige met de klinische master, een masteropgeleide ver-
loskundige is die werkzaam kan zijn in de eerste en tweede lijn.” 

Doelmatigheidstoets
Op dit moment gaat het onderzoek voor de doelmatigheidstoets 
van start. Met deze toets wordt gekeken naar de behoefte binnen 
de geboortezorg aan deze wo-master opgeleide verloskundige. 
Maar ook naar welke werkzaamheden een verloskundige met  
deze opleiding kan uitvoeren. 

Meer informatie? Kijk op de website of neem contact op met  
joyce.kors@inholland.nl / trudy.klomp@inholland.nl /  
hanneke.hoekstra@inholland.nl. 

Sinds vorig jaar biedt AVAG in samenwerking met de VU de route Midwifery Science aan, 
binnen de master Health Sciences. Deze route groeit uiteindelijk uit tot een volledige  
wo-master Verloskunde die verloskundigen vanaf september 2018 kunnen volgen – als alles 
volgens planning verloopt.
TEKST STEFANIE HENDRIKS

Onze wo-master Verloskunde

Onderwijs

Naam: Ruth Baron
Was onderzoeker in 
bij Midwifery Science. 
Momenteel is ze 
onderzoeker bij de 
sectie Jeugd en 
Gezondheid, afdeling 
gezondheidsweten
schappen aan de VU, 
Amsterdam

Ruth is inmiddels ge-
promoveerd op haar onderzoek Maternal Health and Prena-
tal Health Education in Midwife-led Primary Care. Ze heeft 
onderzoek gedaan naar gezondheidsgedrag van zwangere 
vrouwen en gezondheidsvoorlichting in de eerste lijn.

“Online informatie zoeken is voor zwangere vrouwen vaak de 
kortste en snelste weg. Toch is er op internet ook veel tegen-
strijdige informatie te vinden. Informatie inwinnen bij een 
professional heeft dan toch de voorkeur. Cliënten hechten 
veel waarde aan de informatie die ze van hun verloskundige 
krijgen. Dat is ook uit mijn onderzoek gebleken. Door mid-
del van interviews en videoanalyses tijdens het intake-spreek-
uur heb ik gekeken naar wat er aan voorlichting werd gedaan 
in de eerstelijns prenatale controle en wat er aan ontbreekt. 
Vrouwen vinden dat de verloskundige de hoofdrol moet 
spelen in de gezondheidsvoorlichting. De meerderheid die 
we hebben geïnterviewd, gaf aan daar ook tevreden over te 
zijn. Er waren ook vrouwen bij die vonden dat de verloskun-
dige te weinig informatie verschafte over gezond gedrag tij-
dens de zwangerschap. Uit videoanalyses bleek dat de focus 
van de voorlichting over gezonde voeding en beweging meer 
op de gezondheidsrisico’s lag, bijvoorbeeld het vermijden van 
infectieziekten, dan op de gezondheidsbevordering van ge-
zond eten en beweging.
Wat ik daarnaast heb gezien, is dat een onderbouwing bij de 
voorlichting vaak ontbreekt. Bij vrouwen zijn er vaak nog 
vragen en onduidelijkheden over vele gezondheidsonderwer-
pen. Dus enkel het advies ‘drink geen alcohol’ is niet vol-
doende; waaróm is dat niet goed, wat is de invloed op de 
gezondheid van moeder en kind. 
We kunnen concluderen dat de gezondheidsvoorlichting 
goed is, maar beter kan. Geef bijvoorbeeld onderbouwing bij 
het advies dat je geeft, werk meer samen met een voedings-
deskundige of draag dat stukje aan haar over. En ook belang-
rijk: benadruk meer het bevorderen van gezonde voeding en 
lichamelijke activiteit. Er zal onderzocht moeten worden hoe 
dit meer ingebed kan worden in het prenatale spreekuur.” 

Naam: Puck van Heemstra
Is verloskundige bij Verloskundige Stadspraktijk 
Groningen

“Ik werk in een grote stadspraktijk met een wisselende 
populatie. En om maar gelijk de stelling te beantwoorden: 
ja, wij zien dat zwangere vrouwen tegenwoordig eerder 
informatie van internet halen dan bij hun zorgverlener. 
Voordat zij bij ons binnenkomen voor de intake, hebben 
ze al veel informatie ingewonnen. 
Ik ben een voorstander van het feit dat zwangere vrouwen 
zelf dingen uitzoeken en daar internet voor gebruiken, 
zolang deze informatie betrouwbaar is. Als verloskundige 
stuur ik dat wel; zo geef ik aan op welke websites de juiste 
informatie te vinden is. Er is ook een kanttekening; inter-
net veroorzaakt soms meer onrust dan geruststelling. Zo 
kreeg ik laatst een cliënt aan de lijn die zich zorgen maakte 
over een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, omdat ze 
op internet had gelezen dat pijn in je schouder een signaal 
daarvan is. Zij had gewoon spierpijn. We wijzen zwangere 
vrouwen er dan ook op om bij onrust advies bij ons in te 
winnen en niet als eerste op internet te gaan zoeken. In-
ternet is wel een goed medium om bijvoorbeeld informa-
tie op te zoeken over wat bijdraagt aan de gezondheidsbe-
vordering. Denk aan de website van het Voedingscentrum 
waarop informatie te vinden is over goede voeding tijdens 
de zwangerschap en over de infectierisico’s van bepaalde 
voeding. 
Wat wij in onze praktijk doen, is tijdens de intake vol-
doende tijd nemen voor gezondheidsvoorlichting. Ook 
plaatsen we op onze eigen website links naar de betrouw-
bare websites. Op die manier maken we de zwangere weg-
wijs in de hoeveelheid beschikbare informatie. 
Laten we ervoor zorgen dat we als zorgverleners een laag-
drempelig aanspreekpunt blijven. Het telefonisch spreek-
uur helpt daarbij; daar worden vragen beantwoord die 

geen spoed hebben, 
maar waarvoor wach-
ten tot de volgende 
afspraak te lang duurt. 
Wat me ook goed lijkt, 
is dat het preconceptio-
nele spreekuur wat 
bekender en normaler 
wordt. Ik denk dat je 
daarmee winst kunt 
behalen wat betreft het 
bevorderen van gezond 
gedrag.” 

Verloskundige Puck van Heemstra en onderzoeker Ruth Baron geven hun visie op 
de stelling: Zwangere vrouwen halen tegenwoordig eerder hun informatie van het 
 internet in plaats van bij hun verloskundige/zorgverlener.
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“Vrouwen vinden dat de verloskundige  
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