ERVARINGEN

De verloskundigen in opleiding ervaren de stage vaak als
het leukste en meest nuttige onderdeel van de opleiding,
waardoor ze zich helemaal klaargestoomd voelen om na het
afstuderen als verloskundige aan het werk te gaan. Een aantal
reacties van verloskundigen in opleiding over de stages:

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
maakt vanaf 1 september 2008 deel uit van het samen
werkingsinstituut tussen de Hogeschool Inholland en het
VU medisch centrum (VUmc).

“Voor mij is dit de beste manier van leren. Je leert hier
pas echt wat het vak inhoudt, je ziet alle voor- en nadelen.
Hierdoor zal je daar niet meer tegenaan lopen wanneer je
gaat werken.”
“De stage is voor mij de ultieme gelegenheid om de verworven theoretische kennis te praktiseren in echte situaties.
Naast dat ik oefen met de kennis die ik heb opgedaan op de
opleiding, leer ik ook enorm van mijn stagebegeleidster en de
cliënten.”
“Voor mij als student voelt het altijd weer als een eer om bij
zo’n belangrijke gebeurtenis in iemands leven aanwezig te
mogen zijn. Ik vind het leuk om te zien dat veel cliënten echt
open staan voor de verloskundige in opleiding. De stage zie ik
als mijn school, mijn thuis en mijn (toekomstige) leven!”

GOED

Tijdens uw bevalling is, naast uw
eigen verloskundige,
mogelijk een verloskundige in opleiding
aanwezig. Uw eigen
verloskundige blijft
altijd eindverantwoordelijk.

Samen willen groeien
Wilt u meer weten over de opleiding dan kunt u de website
bekijken op www.verloskunde-academie.nl.
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Met deze folder willen wij u graag informeren over
de samenwerking van de Academie Verloskunde
Amsterdam Groningen (AVAG) met deze verloskundige praktijk. Door het bieden van stageplaatsen aan verloskundigen in opleiding krijgen deze
studenten de mogelijkheid het vak te leren.

AVAG

De studie Verloskunde bij AVAG is een vierjarige hboopleiding, waarvan 35% in de praktijk plaatsvindt. Het leren
in de echte beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van
de opleiding. Het grootste deel van de verloskundigen in
opleiding gaat namelijk na hun studie werken in een eerstelijns verloskundige praktijk. Het is dus heel belangrijk dat
de verloskundigen in opleiding tijdens de gehele opleiding
nieuwe ervaringen opdoen in authentieke, dus realistische
beroepssituaties.
Deze stages zorgen ervoor dat de verloskundigen in opleiding
afstuderen als zelfstandige medische beroepsbeoefenaren die
bekwaam zijn in de begeleiding van de normaal verlopende
zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

GOED
DE V E R L O SK U N DIGE I N OPL E I DI NG - V IO’ E R Op het spreekuur treft u naast de verloskundige vaak ook een verloskundige
in opleiding aan. Afhankelijk van het niveau van de verloskundige in opleiding
wordt er bepaald welke activiteiten zij mag verrichten.
Verloskundigen in opleiding zijn aanwezig tijdens het spreekuur,
maar lopen ook mee tijdens de diensten en de kraamvisites. Om
het beroep later goed te kunnen uitoefenen moeten verloskundigen
in opleiding ook oefenen met praktische vaardigheden, waaronder
bloedafname, buikonderzoek, inwendig onderzoek en het kind

aanpakken bij de geboorte. Tijdens uw bevalling is, naast uw eigen
verloskundige, mogelijk een verloskundige in opleiding aanwezig.
Verloskundigen in opleiding zijn gehouden aan dezelfde ethische
regels als beëdigd verloskundigen. Dit betekent dat óók zij een
beroepsgeheim hebben.

Extra zorg en de nieuwste kennis

Tevens heeft de aanwezigheid van een verloskundige in
opleiding tijdens spreekuren en bevallingen vaak een meerwaarde voor u als aanstaande ouder. Naast de verloskundige
die natuurlijk altijd aanwezig is, heeft de verloskundige in
opleiding de mogelijkheid net die extra professionele en
persoonlijke zorg te bieden.
Het begeleiden van verloskundigen in opleiding heeft voor
de verloskundige in de praktijk als voordeel dat zij altijd op de
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit zorgt ervoor dat het kennisniveau hoog blijft.

