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Geachte mevrouw Vermeulen,
De NVOG heeft zich beraden over de position paper “(academische)-masteropleiding verloskunde,
versie oktober 2016. De vraag aan de NVOG was of wij een traject naar een academische opleiding
voor alle verloskundigen als wetenschappelijke vereniging officieel zouden kunnen steunen. Hiervoor
zijn de afgelopen jaren een aantal bijeenkomsten geweest met inbreng van een aantal gynaecologen,
waaruit de position paper is voortgevloeid.
We hebben het draagvlak voor academisering binnen de vereniging getoetst. Hiervoor is de position
paper voorgelegd aan onze pijler foetomaternale geneeskunde en de beroepsbelangen commissie.
Met deze input heeft het NVOG-bestuur besloten dat het een traject waarbij het streven is dat alle
verloskundigen academisch worden opgeleid, niet kan steunen.
Er zijn diverse argumenten waarop deze beslissing is genomen.
Hieronder worden de belangrijkste samengevat:
1. Binnen de integrale verloskunde wordt in teams gewerkt waarbij ieder zijn eigen expertisegebied
heeft. Wij zijn er niet van overtuigd dat het in deze setting meerwaarde heeft als de verloskundige
academisch is opgeleid. Juist in deze situatie, waar continu overleg is en er multidisciplinaire
besprekingen zijn, kan de verloskundige van de academische kennis van de gynaecoloog
profiteren en is andersom de fysiologische inbreng met extra aandacht voor de care vanuit de
verloskundige uitermate belangrijk. Het argument dat er niet op hetzelfde niveau kan worden
gediscussieerd, wordt door ons in de huidige praktijk niet als belemmerend ervaren. Door de
veranderingen in de geboortezorg van de afgelopen jaren, is er veel meer vertrouwen en
wederzijds respect. De integrale geboortezorg is zich nog volop aan het ontwikkelen. Wij vinden
het nu te vroeg om te stellen dat de verloskundige met een HBO-opleiding hier onvoldoende
inpast.
2. De care-component, die verloskundigen nu leveren tijdens begeleiding van de zwangerschap en
bevalling, zien wij als een heel belangrijk aspect in de geboortezorg, iets waar binnen de integrale
geboortezorg de huidige 2e lijns patiënt ook van kan gaan profiteren. Wij zijn bezorgd dat een
academische opleiding toch een ander type mens trekt en dat dit ten koste gaat van deze carecomponent. Het feit dat nu ook al veel verloskundigen een VWO diploma hebben, wil niet zeggen
dat zij ook voor een academische opleiding hadden gekozen.

3. Positie ten aanzien van klinisch verloskundigen. Op dit moment wordt door de KNOV-NVOG
stuurgroep klinisch verloskundige hard gewerkt aan de totstandkoming van een HBO master
opleiding voor klinisch verloskundigen en de erkenning van het specialisme, waardoor inschrijving
als klinisch verloskundige (specialist) in het BIG register mogelijk wordt. De ervaring tot nu toe is
dat met een HBO-opleiding uitstekend aan het door de KNOV vastgestelde beroepsprofiel kan
worden voldaan. Hiermee lijkt het tegenstrijdig om nu te willen dat de basisopleiding een
academische opleiding moet zijn. We kunnen ons wel voorstellen dat er meerder masters zullen
zijn met verschillende specialisatie en dat het deel van de verloskundigen, die wetenschappelijk
actief zullen zijn, een academische master zullen doen. In de huidige situatie wordt door het
bestuur van de NVOG de WO masteropleiding Verloskunde dan ook gezien als een
verdiepingsmogelijkheid voor de beroepsgroep. Er is naar inzicht van de NVOG hoogstens
behoefte aan een faciliterende opleiding om de totale beroepsgroep aansluiting te bezorgen aan
de ontwikkelingen in de obstetrische zorg, en niet zozeer behoefte aan een masteropleiding om
op individueel niveau als verloskundige obstetrische zorg te kunnen verlenen. Alle opgeleide
professionals zouden optimaal moeten kunnen functioneren in de verloskundige
samenwerkingsverbanden waarin alle verloskundige zorgverleners een netwerk vormen.
Het professionaliseren van de rol van verloskundigen wordt door de NVOG ondersteund. Dit is in
het belang van de zwangere en haar kind, waarbij ingeschat wordt dat deze rol het beste kan
worden vervuld door verdere bekwaming van beroepsgenoten. Over het nut van de tweede rol, op
individueel niveau (academisering van het beroep) bestaat serieuze twijfel.
4. Financiën
De besparingen, zoals in de position paper worden genoemd, lijken ons niet reeel. Wij menen ook
dat winst te behalen valt door de zorg doelmatiger te organiseren, maar zouden dat willen laten
terugvloeien naar verbetering van de kwaliteit van de zorg, zoals preconceptiezorg, meer
aandacht voor preventie, 1:1 begeleiding tijdens de baring etc.
Concluderend staan wij niet achter een traject waarbij gestreefd wordt om alle verloskundigen
academisch op te leiden.
Als laatste willen wij waardering uitspreken over de manier waarop de samenwerking ten aanzien van
dit traject de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Wij stellen het op prijs dat we op deze manier
elkaars visies hebben kunnen exploreren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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