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Richtlijn stage Verloskundigen in Opleiding tijdens de 

coronacrisis   

  
Aanleiding  

De KNOV en de SOV (Samenwerkende Opleidingen Verloskunde) doen gezamenlijk het verzoek 

aan het werkveld om stages van verloskundigen in opleiding (VIO) zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Dit bevordert het tempo van studeren en daarmee de instroom van nieuwe verloskundigen in het 

werkveld.   

 

Doel richtlijn  

De stage instellingen zoveel mogelijk richting geven voor een optimaal rendement van de stages 

tijdens de coronacrisis. Dit om het studeren van VIO’s, met een zo beperkt mogelijk vertraging, te 

realiseren en de instroom van nieuwe verloskundigen in het werkveld te continueren.  

 

Kaders  

- Richtlijnen rondom hygiëne en coronamaatregelen RIVM-LCI 

- Richtlijnen KNOV rondom verloskundige zorgverlening tijdens de coronacrisis  

- Wettelijk vastgestelde AMvB voor de verloskunde opleidingen  

- Geldende Onderwijs en Examen Regeling van de drie verloskunde opleidingen  

 

Uitgangspunt: 

Opleidingen communiceren voortdurend met VIO’s over het naleven van de basisregels van het 

RIVM. VIO’s worden gewezen op hun verantwoordelijkheid als toekomstig zorgverlener en 

gevraagd hun gedrag aan te passen, zowel bij stage-situaties als bij privé-situaties, om besmetting 

te voorkomen.  

 

Situatie qua stage in de praktijk tijdens een (lokale of regionale) corona-uitbraak  

Idealiter lopen VIO’s ook tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk hun ‘normale stage’. In coronatijd 

kan het nodig zijn om aanpassingen te doen aan de invulling van de stage, zoals dat bijvoorbeeld 

tijdens de eerste coronagolf is gebeurd.  

Hieronder geven wij tips hoe stagebieders en VIO’s de stage vorm kunnen geven wanneer de 

normale stage t.g.v. corona (tijdelijk) niet kan worden gecontinueerd. Belangrijk blijft dat VIO’s zich in 

verschillende fases van hun leerproces begeven, vandaar dat er per VIO een inschatting gemaakt 

moet worden wat de VIO zelfstandig kan doen.  
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• Prenatale zorgverlening  

VIO’s kunnen telefonische- en video consulten doen. VIO’s kunnen -afhankelijk van de fase 

van het leerproces waarin zij zitten- het lichamelijk onderzoek zelfstandig vormgeven. In de 

meeste praktijken lukt dat, in andere praktijken mogen VIO’s daar niet bij zijn vanwege 

contactrisico’s en/of het verminderen van verkeer van mensen.   

• Natale zorgverlening  

VIO’s kunnen de thuisbaring begeleiden in samenwerking met de verloskundige. In een 

aantal regio’s zijn er afspraken met de kraamzorg dat er in dat geval geen partusassistentie 

wordt gebeld. 

Poliklinische partus en ingestuurde partus naar de tweede lijn kunnen in de meeste 

regio’s worden begeleid door een VIO. In sommige ziekenhuizen kan dat helaas niet, echter 

voor 4e jaars VIO’s wordt over het algemeen een uitzondering gemaakt.   

• Postnatale zorgverlening  

VIO’s kunnen telefonische- en video consulten doen. VIO’s kunnen huisbezoeken doen, 

waarbij de VIO de 1,5 meter in acht neemt. De begeleidende verloskundige kan op afstand 

(fysiek of via de telefoon) aanwezig zijn.   

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

De SOV adviseren praktijken om quarantaine verplichtingen te voorkomen door: 

• Mondkapjes te dragen wanneer opleider en VIO samen in de auto zitten.  

• VIO’s van PBM te voorzien zodat zij dit in alle situaties kunnen gebruiken zoals die ook gelden 

voor verloskundigen (eventueel in overleg met de opleiding).   

• Aan VIO’s het lokale corona protocol van een verloskunde praktijk en/of ziekenhuis kenbaar 

maken zodat zij dit kunnen naleven. 

Indien een (op COVID19- verdachte) cliënt wordt benaderd volgens het ‘protocol beschermende 

maatregelen’ kunnen de mogelijkheden van de VIO om betrokken te worden bij de zorg worden 

beperkt. De stagebieder overlegt in deze situatie met de VIO.  

 

Oproep  

De SOV realiseren zich dat de stage tijdens de coronacrisis in sommige periodes geen normale 

stage kan zijn. Tegelijkertijd is tijdens de eerste coronagolf gebleken dat de samenwerking tussen 

SOV en stagebieders succesvol was en het continueren van waardevolle stages mogelijk bleek. Om 

meer studievertraging voor VIO’s te voorkomen doen wij daarom nogmaals een oproep om op deze 

constructieve voet door te gaan. Niet alleen voor 4e jaars VIO’s maar ook voor de VIO’s uit andere 

studiejaren is dit van belang.  De opleidingen proberen in individuele situaties mee te denken. Samen 

bedenken wij zonodig maatwerk oplossingen per praktijk en per VIO omdat een one-size-fits-

all oplossing niet realistisch is in coronatijd.  
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Tijdens de stage  

De opleiding neemt telefonisch contact op met de stagepraktijk naar behoefte van praktijk, VIO en 

opleiding. In een driegesprek met de VIO en stagepraktijk worden eventuele knelpunten die het 

behalen van leerdoelen beïnvloeden besproken. Mogelijke oplossingen worden besproken en indien 

noodzakelijk en haalbaar door de opleiding gefaciliteerd. De evaluatie 

en/of beoordelingsmomenten vinden plaats volgens de reguliere stagehandleidingen.   

 

NB  

• Voor VIO’s gelden de protocollen van zorgmedewerkers t.a.v. bijvoorbeeld preventie 

quarantaine en besmetting; wel/niet testen en/of quarantaine.  

• De opleidingen blijven verantwoordelijk voor het vaststellen van de beoordeling van de stage 

en voor het vaststellen van het behalen van de eindkwalificaties van de opleiding.   

• De opleiding verplicht zich om voor de VIO een uiterste inspanning te leveren, zodat 

de VIO zo snel mogelijk kan afstuderen, binnen de gestelde kaders van de opleiding.   

  

 


