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Positionpaper Wetenschappelijke master Verloskunde 

Met de wetenschappelijke masteropleiding (wo-master) Verloskunde leiden wij verloskundigen op die vanuit hun 
expertise een onmisbare bijdrage leveren aan de geboortezorg. Een wo-masterverloskundige werkt vanuit de 
filosofie dat zwangerschap en bevalling unieke en fysiologische processen zijn.  Zij is deskundig op drie belangrijke 
taakgebieden, namelijk:  

1. Complexe verloskundige zorg in de eerste lijn en de anderhalfde lijn. 
2. Preventie in voorzorg en gemeenschapszorg. 
3. Onderzoek, innovatie en leiderschap. 

1. Verloskundige zorg eerste en anderhalfde lijn 

Op basis van gespecialiseerde en geavanceerde verloskundige kennis, kennis uit biomedische-, sociale- en 
gedragswetenschappen draagt zij 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-masterverloskundige draagt eindverantwoordelijkheid voor de individuele verloskundige (preventieve) zorg 
in de eerste lijn én de anderhalfde lijn, in het gehele proces van zwangerschap en bevalling1. 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.  
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-masterverloskundige volgt de in intensiteit, complexiteit en locatiewisselende hulpvragen en behoeften van 
haar cliënten. Ze biedt verloskundige laagcomplexe en complexe zorg, bij voorkeur in de eigen omgeving van de 
cliënt. Ze biedt continuïteit van zorg en zoveel mogelijk continuïteit van zorgverlener, ongeacht de wisselende vraag 
en behoefte.  

2. Preventie in voorzorg en gemeenschapszorg  

De wo-masterverloskundige richt zich ook op de zorg voor de gemeenschap. 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.  

3. Onderzoek, innovatie en leiderschap  

De wo-masterverloskundige beoordeelt onderzoek, analyseert trends en 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 
draagt ze bij aan samenwerkingsverbanden, preventie- en zorgarrangementen, netwerken en technologische 
innovaties.  
De wo-masterverloskundige 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. Ze heeft ten slotte 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.  

                                                                    
1 Verloskundige zorg omvat de contraceptionele, preconceptionele, prenatale, natale, postnatale en neonatale zorg 


