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Hoofdstuk 1  De verloskundige in de geboortezorg  

1.1 Ontwikkelingen in de gezondheidzorg  

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een andere benadering en organisatie van welzijn en zorg. We zien 
ontwikkelingen die inmiddels (deels) verankerd zijn in beleid. 

– De focus verschuift van de medische zorg naar het voorkomen van ziekte en het bevorderen van 
gezondheidsvaardigheden door het inzetten van collectieve gezondheidbeschermende en 
gezondheidbevorderende programma’s.  

– Opvattingen, over wat gezondheid is, veranderen: niet de (afwezigheid van) ziekte bepaalt de gezondheid 
maar het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelf de regie 
te voeren. 

– De eigen verantwoordelijkheid van de burgers waarbij niet het zorgaanbod maar de (zorg)vraag centraal 
staat. De overheid levert een vangnet voor de mensen die de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen dan 
wel er geen uitvoering aan kunnen geven. 

– Mensen voelen zich beter als zij hun leven zelf regisseren, eigen keuzes maken en verantwoordelijk zijn 
voor hun welzijn, gezondheid en kwaliteit van leven. Zelfontplooiing en autonomie zijn belangrijke 
waarden. Het empoweren en informeren van mensen om eigen regie te kunnen nemen en tot shared 
decision te komen is essentieel en is kenmerkend voor de relatie tussen professional en cliënt.  

– De zorgvraag en de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk zijn bepalend voor 
de te verlenen zorg. Dit vraagt hybride en gedifferentieerde zorgarrangementen. 

– Ondersteuning en zorg worden zo veel mogelijk in de directe omgeving georganiseerd. Informele 
netwerken dienen te worden versterkt om die zorg dichtbij huis mogelijk te maken.  

– Naast alle technologische mogelijkheden in de gezondheidszorg neemt de aandacht voor kwaliteit van 
leven en het maken van eigen afwegingen en keuzes door de cliënt toe.  

In de op 20 maart 2017 gepubliceerde ‘Agenda voor de Zorg’ worden door de samenwerkende partijen1 een 
aantal voorstellen voor doorontwikkeling van deze punten gepresenteerd.  

1.2 Integrale zorg  

De genoemde en toekomstige ontwikkelingen doen een ander beroep op professionals in de zorg. Het 
perspectief van de zorgverlening is gericht op de ontvanger van zorg in zijn sociale omgeving, zijn eigen kracht 
en herstelvermogen – en voor zover dat kan – al dan niet versterkt door het netwerk. Van professionals wordt 
gevraagd te bevorderen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd door de juiste zorgverlener. Dit 
vraagt om verbindingen in zorgketens en zorgnetwerken die integrale zorg leveren. Integrale zorg richt zich op 
de volle breedte van de vraag waarbij de mens in zijn sociale context centraal staat. We zien in de 
gezondheidszorg ‘integraal werkende teams’ ontstaan die worden samengesteld op basis van de specifieke 
behoefte in een wijk, van een doelgroep of een specifieke zorgcategorie.  

1.3 Verloskundige in de geboortezorg  

Integrale geboortezorg  

In de geboortezorg zijn samenwerkende teams in ontwikkeling. Het CPZ pleit voor één samenhangend 
netwerk rond geboortezorg en heeft daarvoor, samen met de professionals, de zorgstandaard Integrale 
geboortezorg (CPZ, 2016) ontwikkeld. De (multidisciplinaire) zorg wordt rondom de zwangere georganiseerd 
voor het creëren van optimale condities voor de start van een gezond leven voor moeder en kind.  
 
 

                                                                    

1 De Agenda van de Zorg  2017De Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-
GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ Nederland, InEen, KBO-PCOB, KNMG, LHV, MIND, NFU, Patiëntfederatie Nederland, NVZ, VGN, V&VN en 
Zorgverzekeraars Nederland. 
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Principes van de verloskundige professie  

De WO-master verloskundige levert vanuit haar verloskundige expertise een unieke bijdrage aan de (integrale) 
geboortezorg. Zij werkt vanuit de zorgfilosofie dat zwangerschap en bevalling een uniek en een normaal 
fysiologisch proces is. Zij werkt vanuit de volgende principes van de verloskundige professie (Lancet, 2015):  
 Zwangerschap, geboorte en de postnatale periode zijn normale levensgebeurtenissen. Er wordt uitgegaan 

van een normaal biologisch, psychologisch, sociaal en cultureel proces van zwangerschap en bevalling. 
Voor de verloskundige zorg betekent dit dat de focus ligt op de vrouw (aanstaande moeder) in haar 
specifieke context. 

 Het welzijn van de vrouw, de pasgeborene en familie staan centraal in het continuüm preconceptie, 
zwangerschap, geboorte, kraamperiode en de eerste weken van het nieuwe leven. 

 Er is sprake van gelijkwaardig partnerschap tussen vrouw en verloskundige, waarin de vrouw expert is van 
haar eigen lichaam en haar individuele bevallingsproces. De verloskundige is expert in het faciliteren 
hiervan.  

 Medische interventies worden alleen toegepast als ze meerwaarde hebben voor moeder en kind op korte 
en lange termijn; er wordt de-escalerend gewerkt zo snel als dat mogelijk is. 

Verloskundige zorg in de (integrale) geboortezorg 

Op basis van gespecialiseerde en geavanceerde verloskundige kennis, kennis uit biomedische, sociale en 
gedragswetenschappen draagt de WO-master verloskundige bij aan de bewaking en bevordering van het 
gehele proces van preconceptie tot en met de transitie naar ouderschap en een veilige opgroeisituatie. Zij 
werkt hierbij samen met andere (zorg)professionals.  

De WO-master verloskundige draagt eindverantwoordelijkheid voor de individuele verloskundige (preventieve) 
zorg in de eerste lijn én de anderhalfde lijn, in het gehele proces van zwangerschap en bevalling2. Ze is op basis 
van specialistische kennis en vaardigheden in staat te anticiperen op het totale verloskundige verloop, risico’s af 
te wegen en behandelvoorstellen te doen, met als doel onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te 
garanderen. Ze zet bij behoefte aan extra monitoring of interventies tijdig behandeling en specialistische zorg 
in, ter bewaking en bevordering van een fysiologisch verloop.  Tot haar professionele handelen behoort het 
verantwoord afwijken van de norm als de situatie dat vraagt, evenals het bespreekbaar maken van de mate 
waarin en de omstandigheden waaronder risico’s acceptabel zijn. Ze biedt continuïteit van zorg en zoveel 
mogelijk continuïteit van zorgverlener, ongeacht de wisselende vraag en behoefte. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat vrouwen beide vormen van continuïteit hoog waarderen, dat de zwangerschapsuitkomsten gunstiger 
zijn en dat een verlaagd risico op prematuriteit werd gevonden3.  

Om te komen tot een gezamenlijk en uniform beleid overlegt ze met andere zorgprofessionals. Dit vraagt 
kennis van het gehele verloskundige traject, een academisch werk- en denkniveau, lef om beslissingen te 
nemen en overtuigingskracht. 

De WO-master verloskundige richt zich ook op preventie in de voorzorg en gemeenschapszorg. Ze is partner in 
het opzetten van doelgroepgerichte wijk- en zorgteams. Ze participeert en innoveert op buurt- en wijkniveau 
op het gebied van universele en selectieve preventie, waarbij zij optimaal gebruikmaakt van technologische en 
wetenschappelijke kennis. Ze vertaalt maatschappelijke, wetenschappelijke en zorggerelateerde 
ontwikkelingen naar verbetering van gezondheid en welzijn. Dit doet zij door het opzetten en uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek en het systematisch monitoren van gezondheid en gezondheidsbevordering van 
(zwangere) vrouwen, risicogroepen en gemeenschappen.  

Op het gebied van onderzoek, innovatie en leiderschap beoordeelt de WO-master verloskundige 
(wetenschappelijk) onderzoek, zij analyseert trends en zij signaleert beperkingen van bestaande kennis in de 
beroepspraktijk en in het kennisdomein. Ze vertaalt deze naar wetenschappelijk onderzoek, voert dit uit en 
vertaalt resultaten terug naar de praktijk.  Om de kwaliteit van de geboortezorg te bevorderen initieert en 

                                                                    

2 Verloskundige zorg omvat de contraceptionele, preconceptionele, prenatale, natale, postnatale en neonatale zorg 
3 Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;4:CD004667. doi: 10.1002/14651858.CD004667.pub5 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27121907
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draagt ze bij aan samenwerkingsverbanden, preventie- en zorgarrangementen, netwerken en technologische 
innovaties.  

De WO-master verloskundige profileert zich als verloskundig leider in netwerken en oefent invloed uit op 
verschillende niveaus, in het belang van cliënten, mantelzorgers, andere (zorg)professionals, organisaties en 
maatschappij. Het kunnen initiëren van en/of het leveren van een bijdrage aan nieuwe (integrale) 
samenwerkingsverbanden en netwerken, doelgroepgerichte preventie en zorgarrangementen, technologische 
innovaties ten behoeve van de kwaliteit van de geboortezorg behoren bij de competenties van de WO-master 
verloskundige. Ze heeft daarnaast een belangrijke taak in het opzetten en uitvoeren van 
deskundigheidsprogramma’s en trainingen voor professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en vrouwen op het 
gebied van zwangerschap en geboorte.  

De WO-master verloskundige is in staat de volgende beroepsactiviteiten in de (integrale) geboortezorg uit te 
voeren (tabel 1): 

Tabel 1. Beroepsactiviteiten WO-master verloskundige in de (integrale) geboortezorg 

 

Beroepsactiviteiten WO-master verloskundige in de (integrale) geboortezorg 

Verlenen van verloskundige preventieve, (laag) complexe en gespecialiseerde zorg aan de vrouw in haar omgeving 
gebaseerd op de principes van de verloskundige professie 

Ontwerpen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek over gezondheid en welzijn van vrouwen rondom 
zwangerschap en geboorte 

Delen van specialistische kennis met professionals en algemeen publiek (leken) over gezondheid en welzijn van 
vrouwen rondom zwangerschap en geboorte 

Ontwikkelen en implementeren van maatschappelijke c.q. zorgarrangementen en netwerken ter bevordering van de 
gezondheid en welzijn van vrouwen rondom zwangerschap en geboorte en de toegankelijkheid van de geboortezorg 

Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams en (geboorte)zorgteams 

Ontwerpen en coördineren van deskundigheidsprogramma’s (leken en professionals) rondom zwangerschap en 
geboorte 

Regisseren, coördineren en versterken van zorgarrangementen  

De-escalerend werken in de geboortezorg  

Ontwikkelen en implementeren van programma’s ter preventie en bevordering van gezondheidsvaardigheden op 
het gebied van moederschapszorg, family-planning, preconceptiezorg, seksuele voorlichting, ouderschapstransitie, 
eigen kracht en veerkracht 

Ontwikkelen en implementeren van innovaties en nieuwe interventies, richtlijnen en protocollen rond de 
geboortezorg  

Ontwikkelen van beleid en adviseren van beleidsmakers op het gebied van de geboortezorg 
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Hoofdstuk 2 Opleidingscompetentieprofiel  

Het geformuleerde opleidingscompetentieprofiel geeft – voortbouwend op de competenties van de huidige 
bacheloropgeleide verloskundige – inhoud aan het WO-mastertraject van de verloskundige. Voor vaststelling 
van de bekwaamheid van de WO-master verloskundige zijn de competenties beschreven met gebruikmaking 
van het model CanMEDS 2015. In tabel 2 is de rolomschrijving van de WO-master verloskundige opgenomen4.  

Tabel 2 Rollen en opleidingscompetenties WO-master verloskundige 

 

CanMEDS  Rolomschrijving WO-master verloskundige 

Medisch handelen  

De WO-master verloskundige verleent in de rol van medisch expert zelfstandig specialistische 
verloskundige zorg5 aan vrouwen en pasgeborenen in (laag)complexe situaties, ook als sprake is 
van onvolledige en beperkte informatie. In (laag)complexe situaties formuleert zij zelfstandig 
beleid, stemt af met de verantwoordelijke arts en de-escaleert waar mogelijk. Op het grensvlak van 
fysiologie en pathologie diagnosticeert zij risico’s, weegt zij samen met de vrouw en haar omgeving 
risico’s af over het te voeren beleid. Bij behoefte aan extra monitoring of interventies ter bewaking 
en bevordering van een fysiologisch verloop, zet zij tijdig behandeling of specialistische zorg in en 
de-escaleert wanneer mogelijk. Zij consulteert en/of verwijst naar andere experts, indien 
noodzakelijk. Bij hoogcomplexe situaties verleent zij verloskundige zorg als lid van een 
interprofessioneel team. Zij hanteert bij het verlenen van verloskundige zorg de principes van de 
verloskundige professie en baseert zich op haar gespecialiseerde en geavanceerde verloskundige 
kennis, het kennisdomein en wetenschapsgebied van de verloskunde en het raakvlak hiervan met 
het kennis- en wetenschapsdomein van de andere betrokken professionals. 

Communicatie  

De WO-master verloskundige communiceert in haar rol van communicator doelgericht vanuit een 
gelijkwaardig partnerschap met de vrouw in haar omgeving. Dit betreft zowel individuele vrouwen 
als groepen vrouwen betreffende universele en selectieve preventieactiviteiten (in de voorzorg en 
gemeenschapszorg). Zij richt zich hierbij op het bevorderen van het functioneren, de eigen regie en 
de veerkracht van de vrouwen en is zich hierbij bewust van de kennis over gezondheid en van de 
gezondheidsvaardigheden van de vrouw. Zij ontwikkelt communicatiestrategieën binnen de 
geboortezorg en gebruikt hierbij haar kennis van gedragsbeïnvloeding, massacommunicatie en 
publieke opinie, gezondheidsjournalistiek en marketingtechnieken. 

Samenwerking 

De WO-master verloskundige neemt in haar rol van samenwerkingspartner initiatief tot 
samenwerking en werkt samen met vrouwen, professionals en niet-professionals en 
onderzoeksgroepen in de geboortezorg met het doel te komen tot gemeenschappelijk beleid en 
organisatie van hoogwaardige, veilige en cliëntgecentreerde geboortezorg. Het gaat om flexibele 
interprofessionele, professionele en informele netwerken. De verloskundige neemt initiatief om 
gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen in de interprofessionele teams te bevorderen. Tevens 
initieert zij samenwerking met andere professionals voor innovatie van zorgorganisatie, 
ontwikkeling van beleid, richtlijnen en protocollen. 

Organisatie  

De WO-master verloskundige zet in haar rol van verloskundig leider expertise, leiderschap en invloed 
in ter verbetering en innovatie van de geboortezorg (duurzaam, doeltreffend, efficiënt en 
toegankelijk) op landelijk en internationaal niveau. Zij neemt initiatief in de organisatie en 
prioritering van de zorg op alle niveaus en zet ondernemerschapsvaardigheden in. Zij werkt vanuit 
de principes van de verloskundige professie en gespecialiseerde en geavanceerde verloskundige 
kennis, het kennisdomein en wetenschapsgebied van de verloskunde en het raakvlak hiervan met 
het kennis- en wetenschapsdomein van de andere betrokken professionals. 

Maatschappelijk 
handelen  

De WO-master verloskundige in haar rol van health advocate ontwikkelt, implementeert en evalueert 
theoretisch gefundeerde en geavanceerde interventies gebruikmakend van technologische 
mogelijkheden, zoals E-health. Zij vergaart kennis over de wetenschappelijke evaluatie van public 
health interventies, in het bijzonder voor kwetsbare vrouwen en doet op basis hiervan 
beleidsvoorstellen voor preventie, gezondheidsbescherming en -bevordering op zowel regionaal, 
landelijk als internationaal niveau. 

Kennis en 
wetenschap  

De WO-master verloskundige in haar rol van wetenschapper levert een bijdrage aan de ontwikkeling 
van het kennisdomein van de verloskunde door het signaleren van kennishiaten in de 

                                                                    

4 Naast deze rolbeschrijvingen is er een opleidingscompetentieprofiel met de kerncompetenties 
5 Verloskundige zorg omvat de contraceptionele, preconceptionele, prenatale, natale, postnatale en neonatale zorg 
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CanMEDS  Rolomschrijving WO-master verloskundige 

beroepspraktijk en het evalueren van bestaand onderzoek in het eigen kennisdomein en 
wetenschapsgebied en het raakvlak hiervan met het kennis- en wetenschapsdomein van andere 
betrokken professionals. Zij denkt conceptueel, beheerst analysetechnieken voor toepassing op 
‘big data’ ter beantwoording van praktijkgerichte onderzoeksvragen. Zij initieert en ontwikkelt 
standaarden en richtlijnen voor het verloskundig kennisdomein. Zij genereert nieuwe kennis die de 
inhoud van de geboortezorg onderbouwt of verklaart. Zij voert met behulp van gedegen 
methodologische kennis een compleet wetenschappelijk onderzoek uit. 

Professionaliteit  
De WO-master verloskundige werkt in haar rol van professional continu aan haar eigen professionele 
ontwikkeling en heeft een actieve rol in de inrichting, kwaliteit en uitvoering van de professionele 
ontwikkeling van andere professionals (in opleiding) in de geboortezorg. 
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Hoofdstuk 3  Opzet WO-masteropleiding verloskunde  

3.1 Toelaatbaarheid en kenmerken van de opleiding  

Tabel 3  Toelaatbaarheid en kenmerken van de opleiding 

 

Instroom 

o Hbo-bachelor verloskunde + afgerond premastertraject  
o Hbo-bachelor verloskunde + relevante WO-bachelor 
o Hbo-master klinische verloskunde + afgerond premastertraject  
o PA-verloskunde + afgerond premastertraject  
o WO-master geneeskunde6  

Alle studenten dienen aan de voorwaarde van een passende stage-
/werkplek te voldoen  

Duur van de opleiding Afhankelijk van de persoonlijke programmering  

Omvang van de opleiding 

90 ec:  30 ec modules 

 30 ec werkplekleren 

 30 ec wetenschappelijke stage  

Taal  

Voertaal: Nederlands 

Cursusmateriaal: Nederlands en Engels 

Thesis: Engels 

Variant en programmering  
Voltijdse opleiding; ook in parttime te volgen  

Eén lesdag per week per module 

 

3.2 Basisstructuur van de opleiding 
 

 

 

 

 

                                                                    

6 De mate van bekwaamheid in de verloskunde is van invloed op de duur van de WO-masteropleiding verloskunde 

 

Leerlijn verloskundig handelen 

Leerlijn academische & wetenschappelijke vorming 

Leerlijn verloskundig leiderschap 

Module 1 
Theoretische 
constructen  

6 ec 

 

Module 4 
Besluiten in complexe 

zorgsituaties 
6 ec 

Module 3 
Multicausaliteit in de 

verloskunde  
6 ec 

 

Module 5 

Innovatie 
en beleid  

6 ec  

Module 2 
Preventie in voorzorg 
en gemeenschapszorg  

 6 ec  

 

Wetenschappelijke stage (30 ec)  Vakinhoudelijke stage (30 ec)  
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3.3 Beschrijving van de opleiding  

Leerlijnen  
De opleiding heeft drie leerlijnen: 
 Leerlijn verloskundig handelen 
 Leerlijn academische en wetenschappelijke vorming  
 Leerlijn verloskundig leiderschap  
 

Leerlijn verloskundig handelen  

In deze leerlijn gaat het om het doorontwikkelen van verloskundig handelen in de complexe zorg en op het 
grensvlak van fysiologie en pathologie. Om adequate risico-inschattingen en keuzes te onderbouwen en op 
niveau te bespreken met artsen en andere zorgprofessionals is verdiepende en specialistische kennis van het 
medisch verloskundig handelen noodzakelijk. Met deze kennis leert de student onderbouwde voorstellen te 
formuleren voor de behandeling en deze te bespreken. In deze leerlijn worden ook de complexe vaardigheden 
aangeleerd. Voor het ontwikkelen en toetsen van de competenties wordt gewerkt met Entrustable 
Professional Activities (EPA’s) (Cate, 2013) en praktijkopdrachten. Het goed uitvoeren van de EPA’s doet een 
beroep op de bekwaamheid om verschillende typen competenties uit verschillende rollen te combineren.  

Leerlijn academische en wetenschappelijke vorming 

De leerlijn academische en wetenschappelijke vorming is gericht op de academische en wetenschappelijke 
vorming van de student. Het gaat hierbij enerzijds om het ontwikkelen van wetenschappelijke competenties 
waardoor zij in staat is om door onderzoek wetenschappelijke kennis te verwerven, deze kennis op waarde te 
schatten, eigen te maken en waar nodig over te dragen aan derden. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen 
van een academische houding. De WO-master verloskundige ontwikkelt een kritische houding, intellectuele 
nieuwsgierigheid, theoretische verbeeldingskracht, het vermogen om empirie en theorie systematisch met 
elkaar in verband te brengen en om het kunnen verwoorden van de gevolgen van wetenschappelijke 
ontwikkelingen die op langere termijn kunnen ontstaan. Zij leert te kijken over de grenzen van het eigen 
vakgebied heen en gebruikt kennis uit verschillende vakgebieden om problemen op te lossen. In deze leerlijn 
komt een breed spectrum aan vaardigheden aan de orde zoals: 

 Het uitvoeren en opzetten van onderzoek 
 Kritisch denken en redeneren 
 Argumentatieleer  
 Formele en informele logica 
 Wetenschapsfilosofie 
 Ethiek  
 Kennis van de geschiedenis van de wetenschap en het vakgebied 
 Statistische vaardigheden 
 Verbale vaardigheden 
 Academische schrijfvaardigheden 

Leerlijn verloskundig leiderschap 

De leerlijn verloskundig leiderschap richt zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties van de 
student. Deze leiderschapscompetenties zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling en daarnaast op 
leidinggeven aan teamvorming, samenwerking en organisatie om te komen tot een menswaardige, ethisch 
verantwoorde, duurzame, geloofwaardige en efficiënte geboortezorg. De student leert sturing en 
leidinggeven aan innovatie en veranderingsprocessen vanuit een integrale visie op geboortezorg. Ze leert zich 
te profileren en zo invloed uit te oefenen op de kwaliteit en efficiëntie van de geboortezorg, de samenwerking 
en de organisatie van zorg.  
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Modules en stages  

De modules en stages geven inhoud aan de leerlijnen. De opleiding heeft vijf inhoudelijke modules en twee 
stages (tabel 4).  

Tabel 4 Inhoud modules & stages 

 

Modules  Omschrijving  

Module 1 
Theoretische constructen 
verloskunde 
 

In deze module worden (wetenschappelijke) theoretische constructen en modellen 
vanuit sociologisch, psychologisch en antropologisch, medisch en midwifery 
perspectief behandeld, die van belang zijn om resultaten in de geboortezorg te 
analyseren en te verklaren. Verschillende zorgmodellen worden behandeld om 
beleidskeuzes te analyseren en te plaatsen. 

Module 2 
Preventie in voorzorg en 
gemeenschapszorg  
 

De kernthema’s van deze module zijn (a) de ontwikkeling, implementatie en 
wetenschappelijke evaluatie van preventieve interventies, gebruikmakend van 
geavanceerde technologische mogelijkheden ter bevordering van de gezondheid en 
reductie van ziekte onder vrouwen en hun nageslacht voor, tijdens en na de 
zwangerschap en (b) (kennis over de) ontwikkeling van het bijbehorende public-
healthbeleid en (c) onderzoeksdesign en de wetenschappelijke (effect)evaluatie van 
public health interventies voor zwangeren. 

Module 3 
Multicausaliteit in de verloskunde  

 

In deze module worden de psychologische, sociale en (path0) fysiologische factoren 
behandeld, die van invloed zijn op het verloop van zwangerschap en baring en de 
invloed van interactie tussen deze factoren.  

Module 4 
Besluiten in complexe 
zorgsituaties 

 
 

De kernthema’s in deze module zijn het methodisch klinisch redeneren en het 
begeleiden in complexe en hoogcomplexe zorgsituaties op basis van specialistische 
en geavanceerde kennis. Aanvullende specialistische verloskundige vaardigheden 
zijn: monitoring, diagnostiek en behandeling en acute medische zorg in de klinische 
setting. 

Module 5 
Innovatie en beleid  

De kernthema’s in deze module zijn organisatieverandering, organisatieleren en 
innovatie, leiderschap, evaluatie en implementatie van innovaties en 
verandertrajecten en kwaliteitszorg in de gezondheidszorg. Ook relevante 
onderdelen uit de bedrijfskunde en bestuurskunde worden in deze module 
behandeld.  

Wetenschappelijke stage De wetenschappelijke stage is de proeve van bekwaamheid waarin de student laat 
zien dat hij een onderzoeksplan kan ontwerpen volgens de principes van 
(fundamenteel, epidemiologisch of toegepast) wetenschappelijk onderzoek. De 
student kan met een grote mate van zelfstandigheid de onderzoekscyclus doorlopen 
uitmondend in een artikel dat voldoet aan de eisen van een wetenschappelijke 
publicatie. Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek loopt de student stage bij 
een onderzoeksgroep 

Vakinhoudelijke stage Tijdens de vakinhoudelijke stage werkt de student aan het ontwikkelen van de 
competenties op het gebied van de individuele (laag)complexe verloskundige zorg 
en competenties op het gebied van verloskundige leiderschap, innovatie en 
preventie. Dit wordt aangestuurd via EPA’s en praktijkopdrachten.  
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Bijlage 1 WO-master verloskundige in het ABCD-model 

De rol van de WO-masteropgeleide verloskundige in de (integrale) geboortezorg zijn te beschrijven aan de 
hand van de vier zorgdomeinen volgens Kaljouw (Kaljouw, 2015).  

Voorzorg 

De verloskundige draagt zorg voor kenniscreatie en kennisverspreiding op het gebied van gezondheid en 
welzijn van vrouwen rondom zwangerschap en geboorte. Door het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek draagt zij bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van preventieactiviteiten. Zij vertaalt 
wetenschappelijk onderzoek in beleidsontwikkeling en -advisering wat betreft de universele preventie. In de 
voorzorg toont zij verloskundig leiderschap. De verloskundige signaleert, analyseert, onderzoekt trends en 
vertaalt deze naar wetenschappelijk onderzoek om vervolgens de uitkomsten terug te vertalen naar de 
praktijk. 

Gemeenschapszorg  

De verloskundige richt zich op het opsporen, signaleren en determineren van groepen vrouwen met een 
verhoogd gezondheidsrisico en/of onvoldoende gezondheidsvaardigheden (selectieve preventie). Zij 
ontwikkelt, implementeert en evalueert theoretisch gefundeerde en geavanceerde interventies 
gebruikmakend van technologische mogelijkheden, zoals E-health. Zij vergaart kennis over de 
wetenschappelijke evaluatie van public health interventies, in het bijzonder voor kwetsbare vrouwen. Zij doet 
op basis hiervan beleidsvoorstellen op zowel regionaal, landelijk als internationaal niveau. De verloskundige 
onderneemt acties gericht op preventie en het toe leiden naar zorg. De verloskundige werkt hiertoe samen in 
flexibele interprofessionele teams. Zij toont verloskundig leiderschap.  

(Laag)complexe zorg  

De WO-master verloskundige verleent zelfstandig evidence-based preventieve, basis- en gespecialiseerde 
verloskundige zorg aan vrouwen en pasgeborenen. Zij stimuleert de vraagarticulatie en eigen regie van de 
vrouw en werkt vanuit een gelijkwaardige en passende samenwerkingsrelatie met de vrouw. In complexe 
situaties formuleert zij zelfstandig beleid, stemt af met de verantwoordelijke arts en de-escaleert waar 
mogelijk.  

Op het grensvlak van fysiologie en pathologie diagnosticeert zij risico’s. Bij behoefte aan extra monitoring of 
interventies ter bewaking en bevordering van een fysiologisch verloop zet zij tijdig behandeling of 
specialistische zorg in en de-escaleert zij wanneer mogelijk. Zij consulteert en/of verwijst naar andere experts, 
indien noodzakelijk. Zij hanteert bij het verlenen van verloskundige zorg de principes van de verloskundige 
professie. Zij toont verloskundig leiderschap in interprofessionele samenwerking om continuïteit van zorg te 
bieden en neemt initiatief in de organisatie en prioritering van de zorg op alle niveaus. De verloskundige draagt 
bij aan kenniscreatie en kennisverspreiding op het gebied van gezondheid en welzijn van vrouwen en 
pasgeborenen rondom zwangerschap en geboorte. Hiernaast neemt zij initiatief en zoekt de samenwerking 
met andere professionals voor innovaties van de zorgorganisatie, beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van 
richtlijnen en protocollen.  

Hoogcomplexe zorg  
De verloskundige verleent, als lid van een interprofessioneel team, preventieve, basis- en gespecialiseerde 
verloskundige zorg. Zij werkt daarbij vanuit de principes van de verloskundige professie. 


