
In onze verloskundigenpraktijk kun je twee 
soorten verloskundigen tegenkomen. Jouw eigen 
vertrouwde verloskundige, iemand met alle 
diploma’s en de nodige ervaring. Daarnaast kun 
je ook een verloskundige in opleiding (afgekort 
vio) tegenkomen. Graag vertellen we jou waarom 
de vio bij ons in de praktijk is en wat ze voor jou 
kan betekenen. 

De verloskundige 
in opleiding



sionele aandacht en steun bieden. Mocht het onverhoopt 
toch nodig zijn dat je tijdens de bevalling overgedragen 
wordt aan de zorg van het ziekenhuis dan kan de vio vaak bij 
je blijven waardoor je toch een bekend gezicht hebt bij je 
bevalling. Als je tijdens de controles of je bevalling toch van 
gedachte verandert over de aanwezigheid van de vio dan kun 
je dit altijd aangeven bij je verloskundige.

WAAROM JE KUNT VERTROUWEN OP  
EEN VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING
Je kunt de vio tegenkomen bij het spreekuur. Daarnaast 
loopt de vio ook met de verloskundige mee bij de bevallingen 
en kraamvisites. Naast gesprekken voert de vio ook medische 
handelingen uit om zo nog meer ervaring op te doen.  
Afhankelijk van de fase in de opleiding kun je hierbij denken 
aan bloeddruk meten, bloed afnemen, het verrichten van  
uit- en inwendig onderzoek en jou assisteren bij het opvangen 
van de weeën en het geboren laten worden van de baby. 

WAAROM BEGELEIDEN  
WIJ VERLOS KUNDIGEN IN OPLEIDING?
De aanwezigheid van een vio en de samenwerking met de 
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) 
zorgen ervoor dat wij als verloskundigenpraktijk beschikken 
over de meest actuele kennis. Door een vio te begeleiden 
blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in 
ons mooie vak. Wij vinden het belangrijk dat er ook in de 
toekomst genoeg verloskundigen zijn zodat alle aanstaande 
ouders kunnen rekenen op goede verloskundige zorg.  
Wil jij daar samen met ons voor zorgen?

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN  
VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING VOOR JOU
De aanwezigheid van een vio bij jouw controles en bevalling 
heeft voor jou als aanstaande ouder vaak een meerwaarde. 
Naast de verloskundige, die natuurlijk altijd de eindverant-
woordelijkheid draagt, kan de vio jou net wat extra profes-

Is er in jouw praktijk een vio en twijfel je over de 
aanwezigheid van de vio bij jouw zorg? Het is altijd 
mogelijk je twijfel met de verloskundige te bespreken. 
Jullie kunnen dan met elkaar afstemmen of en wanneer 
de vio aanwezig mag zijn en welke handelingen de vio  
mag verrichten. 

DE VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING MAG 
HANDELINGEN IN DE PRAKTIJK ALLEEN 
MAAR UITVOEREN ALS:

  Zij de handelingen op school heeft geoefend  
en de toets heeft behaald

  Zij onder supervisie van de verloskundige staat
  Zij jou daar toestemming voor heeft gevraagd  

en jij die hebt gegeven

Jouw eigen verloskundige blijft altijd eindverantwoordelijk. 
De vio moet zich houden aan dezelfde regels als beëdigd 
verloskundigen. Dit betekent dat óók zij een beroeps-
geheim heeft.  DE VERLOSKUNDIGE  

 IN OPLEIDING (VIO) 



VIER VROUWEN VERTELLEN OVER HUN  
ERVARING MET DE VERLOSKUNDIGE IN 
OPLEIDING:
“Ik beviel thuis, vooraf twijfelde ik of ik een vio erbij wilde 
hebben. Met name omdat ik het gevoel had dat het  
misschien te druk zou worden in mijn kleine huisje.  
Maar het was écht heel fijn en van toegevoegde waarde  
dat mijn verloskundigen met z’n tweeën waren. Ik kijk 
mede door de extra steun van de vio heel goed terug op  
de geboorte van Sam!”
 
“Tijdens mijn bevalling moest de verloskundige nog een 
aantal telefoontjes plegen. Mijn man was inmiddels best 
moe. Gelukkig kon de vio bij mij blijven om mij te helpen 
bij het opvangen van de weeën. Mijn man kon toen lekker 
even een dutje doen. Super fijn die extra support.”

“In het begin moest ik even wennen aan het idee dat er 
nog iemand bij de bevalling zou zijn. Maar mijn twijfel was 
al snel weg. De verloskundige in opleiding was heel aardig, 
professioneel, gaf extra tips en er gebeurde niets dat ik 
niet wilde.”

“De verloskundige in opleiding kende ik al van het 
spreekuur. Ze kwam ook mee naar mijn bevalling. Toen ik 
onverwachts naar het ziekenhuis moest, bleef de verlos-
kundige in opleiding bij mij. Het was fijn dat er de hele tijd 
een vertrouwd gezicht was!”
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ZONDER STAGES GEEN VERLOSKUNDIGEN
De studie Verloskunde bij AVAG is een vierjarige hbo- 
opleiding. Het is een vak dat voornamelijk in de praktijk 
geleerd moet worden. Een groot deel van de opleiding  
(40%) bestaat dan ook uit stage.

Werken en leren in een verloskundigenpraktijk is daarom 
een belangrijk onderdeel van de opleiding. Door tijdens  
de opleiding veel werkervaring op te doen kan de vio  
direct na het afstuderen zwangeren deskundig en vol  
vertrouwen begeleiden. 

Heb je vragen, bespreek ze dan met je verloskundige.  
Meer informatie over de opleiding staat op  
verloskunde-academie.nl.


