
 

Beste collegae,  

Dankzij jullie inzet in deze gedenkwaardige tijd kunnen VIO’s toch stage lopen. Daar zijn wij heel erg 

blij mee! Het zal in sommige gevallen geen gebruikelijke stage zijn. Graag delen wij in dit document 

antwoorden op vragen die wij krijgen en de tips van collegae en VIO’s om -binnen de huidige 

omstandigheden- toch zo effectief mogelijk stage te lopen. 

Waarom toch opleiden tijdens de coronacrisis?  

Juist in deze tijd is het duidelijker dan ooit dat verloskundige zorg altijd doorgaat. Daarom is het 

belangrijk dat er nieuwe collega’s worden opgeleid zodat de continuïteit van zorg gegarandeerd kan 

worden. Dit komt overeen met de visie van de KNOV:  

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3596/file/Stage_Verloskundigen_in_Oplei

ding_tijdens_Corona_08102020.pdf.  

Hoe introduceer ik een VIO tijdens COVID-19 maatregelen?  

Sommige verloskundigen geven aan het lastig te vinden om wel een VIO in de praktijk te hebben 

terwijl ‘zo min mogelijk contacten’ in deze tijd ook belangrijk is. Wij horen ook terug van collegae dat 

zwangeren vrijwel altijd begrip hebben voor de aanwezigheid van de VIO als ze toelichting krijgen op 

de noodzaak van het opleiden, juist ook nu. Het kan helpen om dit aspect in de aankondiging van de 

VIO op de website en in de wachtkamer te vermelden.  

Voorbeeld van een aankondiging van een VIO in een praktijk waarop zij positieve reacties krijgen van 

zwangeren:  

“Dit is Marieke, 4e jaars verloskundige in opleiding. Zij komt ons team versterken in deze periode. Er is 

bewust voor gekozen om Marieke wel te laten starten ondanks het coronavirus. Mocht er een 

verloskundige onverhoopt uitvallen door ziekte, dan hebben we extra handen binnen de praktijk om 

de zorg te continueren. Mocht je bezwaar hebben bij haar aanwezigheid, laat ons dat dan weten”.  

Of: 

“Dit is Marieke, 3e jaars verloskundige in opleiding. Er is bewust voor gekozen om Marieke wel stage 

te laten laten lopen ondanks het coronavirus. Wij dragen graag ons steentje bij door ervoor te zorgen 

dat er ook in de toekomst voldoende verloskundigen beschikbaar zijn om jou en toekomstige 

zwangeren bij te staan. Mocht je bezwaar hebben bij haar aanwezigheid, laat ons dat dan weten”.  

Wat kan een VIO wél doen tijdens stage in deze periode met COVID-19 maatregelen?   

Vooropgesteld dat een stage in coronatijd soms niet ideaal is aangezien het hierdoor moeilijker kan 

zijn om leerdoelen te behalen. Tegelijkertijd hebben we  gezien we dat de 4e jaars stages tijdens de 

lockdown in het voorjaar leerzaam waren en we verwachten dat dat ook voor de stage van VIO’s uit 

andere studiejaren geldt.  

We zien dat er regionale verschillen zijn hoe de zorg wordt ingericht. Wanneer de zorg is aangepast, 

doen de VIO’s in de meeste praktijken:  

• Telefonische consulten en intakes: vaak aanvankelijk op de speaker of via ZOOM, met een 

collega (op voldoende afstand indien in dezelfde ruimte) die mee luistert en zo nodig aanvult. 

Zo oefent de VIO haar gespreksvoering, het beantwoorden van vragen, klinisch redeneren, 

differentiaal diagnoses opstellen en beleid maken. In 2e instantie kan de VIO -afhankelijk van 
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hoever zij is in de opleiding- (een deel) van de telefonische consulten alleen doen, uiteraard 

afhankelijk van de inschatting van de opleider of de VIO dit kan. Ook als de collega voorkeur 

heeft om het consult zelf te doen, is het nuttig dat de VIO meeluistert. Bij voorkeur bereidt 

de VIO de consulten ook voor, net als gebruikelijk is bij prenatale stage. Zo kan de VIO beleid 

bespreken en vragen stellen. Voordeel van videobellen is dat zwangere de VIO al ziet, zodat 

ze haar bij partus al ‘kent’.  

• Kraamvisite: een mogelijkheid kan zijn dat de VIO de visite doet en met videobellen contact 

heeft met de opleider, weer afhankelijk van het studiejaar en niveau van de VIO. Indien de 

kraamvrouw op de begane grond woont kan een raambezoek ook een optie zijn. 

Telefonische postpartumconsulten kunnen op dezelfde manier plaatsvinden als de prenatale 

telefonische consulten.  

• Partus thuis: indien er een extra persoon bij de partus mag zijn, mits de vrouw dat goed 

vindt, kunnen de VIO èn de kraamzorg aanwezig zijn. Indien de vrouw geen extra persoon 

wil, kan er voor worden gekozen om geen kraamzorg te bellen voor partusassistentie. De VIO 

kan in die situatie de postpartum zorg verrichten en tot twee uur postpartum aanwezig 

blijven. Uiteraard altijd i.o.m. de opleider en na inschatting van de individuele situatie door 

de opleider. 

• Partus poli(klinisch): ziekenhuizen laten VIO’s meestal toe voor poliklinische partus. Mocht 

het in jou regio een probleem zijn, laat het dan aan ons weten, dan proberen wij ook vanuit 

de opleiding te overleggen met desbetreffend ziekenhuis. VIO’s mogen in sommige 

ziekenhuizen niet mee bij een overdracht durante partu. Hoe jammer het missen van deze 

leer ervaring ook is denken we dat er voldoende leermomenten over blijven.   

• Hand en span diensten: telefoontjes of andere zaken die nu geregeld moeten worden in het 

kader van praktijkvoering tijdens de COVID-19 maatregelen.  

• Uitwendig onderzoek: in de meeste praktijken doen de VIO’s mee met prenatale consulten 

inclusief uitwendig onderzoek. Sowieso kan het uitwendig onderzoek geoefend worden bij 

elke barende vrouw.  

• Diensttelefoon: afhankelijk van de inschatting van de opleider hebben 4e jaars VIO’s de 

diensttelefoon, soms alleen overdag.  

Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM)  

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 opleider overlegt in deze situatie met de VIO.  

Het  dragen van mondkapjes wanneer opleider en VIO samen in de auto zitten raden we aan. We zijn 

natuurlijk blij met praktijken die VIO’s opleiden en willen niet dat het verstrekken van PBM een 

belemmering gaat zijn om dat te blijven doen. De praktijken krijgen een vergoeding voor het 

begeleiden van VIO’s. Mocht de praktijk graag daarbij een tegemoetkoming in de kosten voor de 

PBM willen dan kunnen ze daarvoor een declaratie indienen bij ons. Het declaratieformulier staat op 

de website of het stagebureau kan dit mailen.  

Wat heb ik er als opleider aan?  

Door juist nu ook VIO’s op te leiden komen er nieuwe verloskundigen bij die er voor zorgen dat 

je/jullie op korte- en langere termijn waarneming of een nieuwe maat hebt!  

Daarnaast geven collegae aan dat ze hulp ondervinden van de VIO, bijvoorbeeld doordat de VIO 

telefonische consulten doet, telefonische intake gesprekken voert, kraamvisites doet en ook andere 
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taken kan doen die nu in de corona crisis aan de orde zijn. Op deze manier kan het een win-win 

situatie zijn in moeilijke tijden.  

Wanneer teken ik activiteiten en/of KPB’s af?  

Hier verandert niets aan, ondanks de corona crisis. De activiteiten moeten daadwerkelijk zijn gedaan 

alvorens ze worden afgetekend. Voor de verrichtingen gelden de zelfde voorwaarden. Bijvoorbeeld 

bij het aftekenen van een pre- of postnataal consult moet de VIO het gesprek hebben gevoerd, de 

handelingen hebben verricht en beleid hebben gemaakt. Dus alleen een telefonisch consult telt niet 

mee op de activiteitenlijst, maar was uiteraard wel een leermoment.  

KPB’s en KET’s kunnen pas worden afgetekend als de opleider ervan overtuigd is dat de VIO dit 

beheerst.  

Kan ik een 4e jaars VIO wel op eindniveau beoordelen als ze niet alles kan doen? 

De eindtaken (KETs) zullen, afhankelijk van hoe jullie de stage kunnen vormgeven, wel/niet haalbaar 

zijn. Ondanks dat een prenataal consult gefragmenteerd gedaan is, hoeft dat geen belemmering te 

zijn bij de beoordeling. Als de VIO het gesprek (telefonisch) kan voeren, de handelingen (inclusief 

uitwendig onderzoek) kan verrichten en beleid kan maken, kortom als zij wel totaal een volledig 

consult heeft laten zien, mag dat worden beoordeeld.  

Vaak helpt het de opleider om eindniveau te beoordelen, als je de volgende vragen beantwoordt: “Is 

deze VIO qua niveau start bekwaam?” En: “Zou ik deze VIO laten waarnemen in mijn eigen praktijk?”  

De deeltaken voor KET 4.2 ‘partusdienst verrichten inclusief een baring met een risicofactor’ zijn 

indien de VIO’s niet welkom is na een overdracht niet haalbaar. Bij de eerste lockdown  kregen VIO’s 

hiervoor binnenschools een vervangende opdracht. Mocht het in jullie regio niet mogelijk zijn voor 

een 4e jaars VIO om baringen in de 2e lijn af te maken en daardoor de deeltaken van KET 4.2 niet 

behaald kunnen worden, dan kan de VIO contact opnemen met het stageteam.  

Contact 

Neem vooral contact op met ons als er vragen/onduidelijkheden zijn. Dat kan per mail maar ook 

telefonisch via 020-4953456. 

Claartje Hart, claartje.hart@inholland.nl 

Sabine Logtenberg, sabine.logtenberg@inholland.nl  

Godelief Maassen; Godelief.Maassen@inholland.nl  

Voor de planning: stagebureau.vaa@inholland.nl 
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