
De verloskundige:
Ruimte voor maatschappelijke en medische rolRuimte voor maatschappelijke en medische rol

Dr. Evelien Spelten

Projectleider / psycholoog



Takenpakket

� Voorlichting

� Cliënt: complex

� Partner

� Kinderwensspreekuur� Kinderwensspreekuur

� Risicogroepen

� Richtlijnen

� Medisch-technisch
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De verloskundige:

� Maatschappelijke  rol

� Medische rol
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Wie is de Deliver verloskundige?
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Wie is de Deliver verloskundige?

400
inschrijvingen

(70)



Wie is de Deliver verloskundige?

Zelfstandige

praktijk

3 collega’s

1 assistent

(53%)



Maar ook:



Maar ook:
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Aspecten van werktijd

� Gemiddelde werkweek in uren

33 4520
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Aspecten van werktijd

� Werktijd neemt toe van 28 naar 33 uur
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Aspecten van werktijd

� Cliëntgerelateerde deel van 72% naar 68%
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Aspecten van werktijd

� Aandeel bevalling van 19% naar 12%
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Wat is de ideale praktijkomvang?

Uit de data kan de ideale praktijk-

omvang afgeleid worden: 

een praktijk van 4,3 verloskundigen 

die samen 346 bevallingen doen 

(81,1 bevallingen per persoon per (81,1 bevallingen per persoon per 

jaar) met een praktijkassistent voor 

27,1  uur per week.



Aspecten van werkinhoud

� Gezondheidsvoorlichting

� Kinderwensspreekuur

� Groepsvoorlichting

� Risicogroepen� Risicogroepen
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Continue baringsondersteuning

Uit rapport: ‘een goed begin‘

“Een barende vrouw mag niet 

meer alleen gelaten worden” 

57% volgt richtlijn niet op voorhand
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Uitspraken continue 

baringsondersteuning

“Het hangt van het geval 

af, soms wel, soms niet”

“Niet elke cliënt wil de 
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“De tijd hiervoor 

ontbreekt helaas” 

“Niet elke cliënt wil de 

hele tijd iemand aanwezig 

hebben”



Gebruik van richtlijnen

� KNOV richtlijnen: goed

� Gebruik: vergelijkbaar met 

andere zorgverleners

� 83% volgt CBO richtlijn pijnbestrijding � 83% volgt CBO richtlijn pijnbestrijding 

over regionale mogelijkheden medicinale 

pijnbestrijding

� 25% gebruikt geboorteplan en partogram
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Partogram

“mij is opgevallen dat 

als ik denk aan het 

gebruik van een 

partogram tijdens de 

partus, het meestal een 

“Dit is vooral om de 

eventuele overdracht 
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partus, het meestal een 

overdracht wordt”

eventuele overdracht 

naar de tweede lijn 

soepeler te laten 

verlopen” 



De opleiding naar WO niveau

� Voorstanders WO opleiding: 80%

� Goed begin voor de verloskundige

� Cliënt: complexiteit

� Continuïteit, doorbreken van ‘lijn-denken’� Continuïteit, doorbreken van ‘lijn-denken’

� Coördinatie: samenwerking met collega’s

� Internationale ontwikkeling

� Ontwikkeling kennisdomein, onderzoek
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Verloskunde en promoveren

� Dr. Marianne Amelink:

“De gemiddelde leeftijd van 

promoverende verloskundigen is 

onacceptabel hoog (gemiddelde: 54 jaar onacceptabel hoog (gemiddelde: 54 jaar 

N=10)”

� Malawi:

17 gepromoveerde verloskundigen



Samenwerking rond zwangere cliënt



Verloskundigen tevreden over collega’s

� Klinisch verloskundige: 98%

� Kraamzorg: 97%

� Gynaecoloog: 89%

� Huisarts: 81%� Huisarts: 81%

� Kinderarts: 78%
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Multidisciplinair werken

� Verloskundig Samenwerkings 

Verband (VSV): 76%

� Structurele samenwerking 

met huisarts ontbreektmet huisarts ontbreekt

� Collega’s tevreden over 

verloskundige
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Wanneer heeft u vertrouwen in 

de samenwerking?

Redenen voor vertrouwen

geen of weinig fouten/ calamiteiten

goede communicatie met collega en cliënt

Redenen voor verminderd vertrouwen

kwaliteit van het werk is persoons-

of -praktijkafhankelijk

te lang wachten met doorsturen

goede diagnoses en adviezen niet voldoende openstaan voor 

zienswijzen van anderen

handelingen uitvoeren waarvoor 

expertise gemist lijkt te worden



Volgens de verloskundige

Essentieel 
1.  Voldoende tijd /goed contact cliënten

2.  Goede samenwerking met collega’s

3.  Goede samenwerking met tweede lijn

Zwaar
1.  24/7 beschikbaarheid

2.  Onregelmatigheid van het werk

3.  Combinatie werk-privé
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Tevreden
1.  Contact met cliënt

2.  Collegialiteit

3.  Zelfstandigheid

Veranderen
1.  Niet-cliëntgebonden tijd 

-verminderen

2.  Werkdruk verlagen

3.  Betere samenwerking met tweede lijn



Conclusies verloskundige

Gedreven en tevreden professional

Belang van voorlichting
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Cliëntgebonden tijd neemt af

Samenwerking met huisartsen



Belangrijkste conclusies

Cliënt
Elke baby heeft recht op een

gezonde moeder

Continuïteit
Wie is belangrijker dan waar

Collega’s
Samen werken is ook samen

onderzoek doen en opleiden



Wie zei dit?
[…]allereerst richten we 

ons erop dat de zorg voor 

moeder en kind optimaal 

wordt. Dit begint met 

preventie voorafgaand 

aan en tijdens de 
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Deliver
een gezonde start is belangrijk

aan en tijdens de 

zwangerschap […]



Wie zei dit?

[…]vrouwen gedragen 

zich nog te vaak 

ongezond tijdens de 

zwangerschap […]
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Deliver
1 op de 6 vrouwen denkt haar eigen 

gedrag niet te kunnen beïnvloeden



Wie zei dit?

[…] verontrustende 

sterftecijfers onder de 

minder kansrijken in de 

stad[…]
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Deliver
Meer aandacht voor risicogroepen

stad[…]



Wie zei dit?

[…] daarnaast moet er 

beter worden samen-

gewerkt tussen de 

eerste- en tweede-

lijnszorg, maar ook 
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Deliver
Meer samenwerking met huisarts

lijnszorg, maar ook 

binnen de lijnen zelf […]



Chiel Bos

� Voorzitter

College Perinatale Zorg
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Client
….

Samenwerking?
….



De Deliver studie

� Verloskunde in perspectief

� Nuancering van huidige 

beeldvorming

� Ruimte voor verbetering� Ruimte voor verbetering

� Boost voor Midwifery Science

� Database

� Promotietrajecten
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In de woorden van onze hoogleraar 

Eileen Hutton:

“De Nederlandse verloskunde is 
goed, maar er is werk aan de winkel” 

“De Nederlandse 

verloskunde is 

goed, maar er is werk 
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goed, maar er is werk aan de winkel” 
verloskunde is 

goed, maar er is werk 

aan de winkel” 



Client
….
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Samenwerking?
….


