
Beste collegae,  

 
De afgelopen 1,5 jaar hebben voor ons allen in het teken van corona gestaan. Gelukkig kunnen 
verloskundigen in opleiding (vio's) al weer een hele tijd "gewoon" stage lopen. Daar zijn we natuurlijk 
erg blij mee. Graag willen we in dit document een aantal tips en bijzonderheden delen om vio's ook 
nu er weer meer beperkingen zijn toch zo goed mogelijk stage te laten 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. 

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?   

Een stage in coronatijd is soms niet ideaal aangezien het hierdoor moeilijker kan zijn om leerdoelen 

te behalen. Toch zien we dat de stages leerzaam zijn, omdat vio's aan hun leerdoelen kunnen 

werken. 

We zien dat stagebieders verschillend omgaan met het bieden van stage. Hieronder staan een aantal 
veelgebruikte aanpassingen:  
 

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

vindt, kunnen de vio én 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 postpartumzorg 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 vierdejaars vio’s de 

diensttelefoon, soms alleen overdag. Nu ook de reguliere overleggen VSV's, PAN en praktijk 

overleggen weer worden opgepakt is het ook voor vio's weer van belang om hierbij aan te 

sluiten. Ook als dit digitaal is. 

 
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.  

We vragen vanuit de opleiding aan vio’s om tweemaal per week een COVID-19 zelftest te doen en 
natuurlijk bij klachten een test door de GGD uit te laten voeren. Testen kunnen vio’s via het 
secretariaat van de opleiding verkrijgen.  
 
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 

taken kan doen die nu in de coronacrisis 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 coronacrisis. 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.  

https://www.verloskunde-academie.nl/stage-tijdens-corona/
https://www.verloskunde-academie.nl/stage-tijdens-corona/


Contact 

Neem vooral contact op met ons als er vragen/onduidelijkheden zijn. Dat kan per mail maar ook 
telefonisch via 020-4953456 voor Amsterdam en 050 207 1900 voor Groningen. 
 
Stageteam Amsterdam: 
Claartje Hart,  

Sonja Blanken;  

Godelief Maassen;  

Via Stagebureau.vaa@inholland.nl  

Voor de planning: stageplanning.vaa@inholland.nl 

Stageteam Groningen: 
Henriette van Wijk, Henriette.vanwijk@inholland.nl  
Katja van Groesen, Katja.vangroesen@inholland.nl  
 
Voor de planning: stagebureau.vag@inholland.nl      
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