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Algemeen
Navolgend functieprofiel is tot stand gekomen na overleg tussen de werkgroep tweedelijns verloskundigen van
de NVOG en een afvaardiging van de KNOV. Het stuk is bedoeld als voorbeeld en niet als blauwdruk.
Rekening houdend met de bevoegdheden van de verloskundige krachtens de wet BIG, de mogelijkheden tot
autorisatie voor een aantal omschreven handelingen en de obstetrische problematiek welke zich in de tweede
lijn voordoet geeft het functieprofiel een schets van het takenpakket en verantwoordelijkheden van de
verloskundige zoals deze is ingebed binnen de organisatie in de tweede lijn. Uiteraard zijn aanpassingen van
dit takenpakket en invulling van de verdere organisatie af te stemmen op de lokale mogelijkheden en
behoeften.

Inleiding
De tweedelijns verloskundige zorg vindt intramuraal plaats onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog [1] .
De werkzaamheden van de tweedelijns verloskundigen worden uitgevoerd in teamverband tezamen met
enerzijds de gynaecologen en assistent geneeskundigen al dan niet in opleiding en anderzijds (O&G)
verpleegkundigen en kraamverzorgenden. De tweedelijns verloskundig werkt met name op het
verloskamercomplex, waarbij het accent ligt op de zelfstandige begeleiding van de fysiologische aspecten van
de baring, rekening houdend met de pathologie, welke de tweedelijns verloskundige zorg kenmerkt.            
Naast de klinisch verloskundige werkzaamheden kan, afhankelijk van de lokale behoefte, eveneens ruimte
worden vrijgemaakt voor poliklinische werkzaamheden in de zin van prenatale controles en verloskundig
echoscopisch onderzoek.

Bij de toedeling en aanvaarding van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met de specifieke
bevoegdheden van de verloskundige, zoals geregeld in de wet BIG en de geautoriseerde bevoegdheden en
bekwaamheidsverklaringen volgens ter plaatse geldende richtlijnen en aanwijzingen.

Deze functiebeschrijving dient verder gelezen te worden in samenhang met de NVOG nota "Organisatie
klinische verloskundige zorg: de tweedelijns verloskundige".

 [1] Waar "gynaecoloog" staat vermeld wordt bedoeld de maatschap gynaecologen en indien van toepassing
de voor de acute zorg verantwoordelijke dienstdoende gynaecoloog of bekwaam verklaarde senior assistent
geneeskundige in opleiding.

Plaats in de organisatie
De tweedelijns verloskundige (verder te noemen "F".) is werkzaam op het verloskamercomplex, de verlos -en
kraamafdeling en op de polikliniek.

F. werkt binnen het medisch team onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, met inachtneming van  de
eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening.

F. ontvangt naast organisatorische aanwijzingen van het teamhoofd  of zorgmanager functionele aanwijzingen
van de gynaecoloog.

F. werkt op de verloskamers en kraamafdeling samen met aldaar werkzame assistent geneeskundigen,
(O&G) verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen en kraamverzorgenden. 

Kerndoel van de functie
F.  verleent onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog verloskundige zorg in een tweedelijns setting.

F.  is betrokken bij de begeleiding van de zwangerschap, baring en kraambed.

1



F.  functioneert op basis van de eigen vakbekwaamheid, rekening houdend met locale protocollen en
afspraken.

F.  maakt op de verloskamer deel uit van het medisch team. Dit medisch team bestaat uit gynaecologen,
tweedelijns verloskundigen en assistent geneeskundigen.

F.  is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verloskamer, het overleg, de voortgang
en doorstroming van patiënten. Binnen het medisch team worden afspraken gemaakt over het onderzoek,
behandeling en de zorg van patiënten tijdens het verblijf op de verloskamer.

F.  verleent in overleg met de gynaecoloog en in afstemming met de verpleegkundigen zorg bij een opname
wegens zwangerschapscomplicaties en postnatale zorg op de kraamafdeling.

F.  verleent poliklinische pre- en postnatale zorg in overleg met de gynaecoloog.

F.  werkt mee aan het theoretisch en praktisch onderwijs aan assistent-geneeskundigen, co-assistenten,
student-verloskundigen en leerling-verpleegkundigen.

F.  is verantwoordelijk voor de administratie van de door haar verrichte verloskundige werkzaamheden en de
registratie in de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR-2).

Contacten
4.1       Interne contacten Verpleegkundigen, assistent-geneeskundigen al dan niet in opleiding,
co-assistenten, student-verloskundigen, leerling verpleegkundigen, gynaecologen, kinderartsen en personeel
van polikliniek en couveuseafdeling.  

4.2       Externe contacten
Patiënten en hun relaties, eerstelijns verloskundigen en huisartsen, kraamcentra, kweekschool voor
vroedvrouwen, regioziekenhuizen en derdelijns centra voor perinatologie.

4.3       Vormen van overleg
Team overleg                                        Medisch team [1]

Overdracht                                           Medisch team en (O&G) verpleegkundigen
Perinatologiebespreking                        Medisch team en kinderartsen
Overleg eerste lijn                                 Medisch team, kinderartsen, eerstelijns verloskundigen   en huisartsen

 [1] Medisch team: gynaecologen, assistent geneeskundigen en tweede lijns verloskundigen.

Kernactiviteiten
5.1       Eerste opvang van patiënten op de verloskamer.

F. beoordeelt patiënten onder controle van de tweede lijn die zich melden op de verloskamer en de patiënten
die door de eerste lijn worden verwezen met acute problematiek. Na afname van anamnese, beoordeling van
ter beschikking staande gegevens en verrichten van lichamelijk en/of aanvullend onderzoek wordt de
complexiteit van de behandel / verpleegsituatie bepaald en beslist of opname noodzakelijk is. Hierbij overlegt
F. zo nodig, rekening houdend met de ter plaatse geldende richtlijnen en afspraken, met de gynaecoloog.
Op grond van de aldus verzamelde gegevens wordt een (voorlopige) diagnose en behandelplan vastgesteld.
De benodigde verloskundige handelingen worden uitgevoerd. In acute situaties kan het nodig zijn de
behandeling direct te starten, vooraleer consultatie met de gynaecoloog plaats kan vinden. In die situaties laat
F. de gynaecoloog terstond waarschuwen.

5.2       Begeleiding van de partus

F. begeleidt de partus en F. overlegt hierbij zo nodig met de gynaecoloog.  Bij de uitoefening van de
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verloskundige werkzaamheden is F. zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van de handelingen die behoren bij
het beroep verloskundige conform de bevoegdheidsregeling uit de wet BIG. De overige verloskundige
handelingen worden verricht onder de voorwaarden zoals vermeld in de bijlage Verloskundige handelingen. F.
houdt rekening met de lokale richtlijnen en specifieke instructies, met name waar het de wijze van bewaking
durante partu betreft. In geval van acute situaties en / of calamiteiten treedt F. op gepaste wijze en zo nodig
zonder voorafgaand overleg met de gynaecoloog, direct handelend op.
Van belang is dat F. tijdig tekenen van pathologie onderkent, adequaat reageert en met de gynaecoloog
overlegt of, in acute situaties, de gynaecoloog laat informeren. De kunstverlossingen, stuitbevallingen en
meerlingbevallingen worden uitgevoerd door of in aanwezigheid van de gynaecoloog. Over de onderlinge
taakverdeling hierbij tussen gynaecoloog, assistent geneeskundige en tweedelijns verloskundige kunnen
lokale afspraken worden gemaakt.

F. adviseert en instrueert de verpleegkundigen of kraamverzorgenden in relatie tot haar planning van de zorg.

F. stelt hierbij prioriteiten in de verloskundige hulpverlening en bepaalt of en wanneer er overleg met dan wel
hulp van de gynaecoloog gewenst is.

F. stelt in overleg met de gynaecoloog de indicatie voor pijnbestrijding. Zo nodig assisteert F. bij het verrichten
van epidurale anesthesie.

F. draagt zorg voor de eerste opvang van pasgeborenen  en legt aan de hand van de APGAR-score en het
lichamelijk onderzoek de conditie van de pasgeborene vast. Specifiek onderzoek vindt plaats volgens lokaal
geldende richtlijnen of in overleg met gynaecoloog of kinderarts.

F. start zo nodig de reanimatie van een pasgeborene in afwachting van de komst van de kinderarts en
gynaecoloog.

F. blijft verantwoordelijk voor patiënte en pasgeborene totdat zij het verloskamercomplex hebben verlaten.

F. zorgt voor overdracht aan de overige leden van het medisch team en de verpleegkundigen.

F. is medeverantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding van patiënten en relaties gedurende de baring
en post partum. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden en sociale of culturele
aspecten, welke van invloed op het baringsproces kunnen zijn.  

5.3       Administratieve taken

F. zorgt voor een adequate statusvoering met betrekking tot het eigen handelen en rapporteert relevante
feiten en afspraken voor het verpleegkundig dossier. F. voert de benodigde gegevens ten behoeve van de
LVR-2 registratie in.

F. maakt een babystatus en vraagt zo nodig, na overleg met de gynaecoloog of conform het protocol een
consult aan bij de kinderarts.   

5.4       Betrokkenheid bij het opleiden van student verloskundigen, leerling (O&G)verpleegkundigen,
co-
           assistenten en assistent geneeskundigen

F. instrueert, demonstreert, superviseert en beoordeelt student verloskundigen aan de hand van de
standaarden opgesteld door de Kweekschool voor Vroedvrouwen. Ziet toe op, controleert en corrigeert de
student bij de uitvoering van de verloskundige en verpleegkundige handelingen en is daarbij verantwoordelijk
voor de verloskundige handelingen die de student verloskundigen uitvoeren.

F. instrueert en beoordeelt (O&G) verpleegkundigen in opleiding gedurende hun werkzaamheden op de
verloskamers.

F. instrueert, superviseert en beoordeelt  assistent-geneeskundigen voor wat betreft de fysiologie van de
partus en is medeverantwoordelijk voor hun verloskundige handelingen op de verloskamer.

F. neemt deel in de beoordeling van kennis, vaardigheden en attitude van genoemde studenten met
betrekking tot de gestelde leerdoelen.
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F. verzorgt op verzoek bijscholingen, klinische lessen en instructielessen en levert zo een bijdrage aan de
deskundigheidsbevordering van de afdelingsverpleegkundigen.

5.5       Begeleiding zwangeren op de polikliniek

F. houdt spreekuur onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, waarin zij patiënten ontvangt met
problemen tijdens zwangerschap of kraambed.

F. is verantwoordelijk voor de intake en maakt een volledig zwangerschapsdossier waarin alle relevante
medische, verloskundige en sociale gegevens worden vastgelegd en stelt vervolgens in samenspraak met de
gynaecoloog een behandelplan vast. Op basis van dit behandelplan wordt een taakverdeling tussen
gynaecoloog en verloskundige gemaakt dat bij vervolgafspraken regelmatig wordt geëvalueerd.

F. geeft informatie aan patiënte over zwangerschap, bevalling en kraambed en adviseert en instrueert de
patiënte omtrent factoren die het verloop van de zwangerschap kunnen beïnvloeden.
De daaropvolgende prenatale controles worden zelfstandig door de verloskundige verricht, waarbij zo nodig
ruggespraak met de gynaecoloog gehouden wordt.

F. besluit tot het inzetten van medisch-diagnostische hulpmiddelen en / of aanvullende diagnostiek en
beoordeelt en interpreteert, binnen de kaders van de eigen deskundigheid, de verzamelde gegevens. 

5.6       Overige taken

F. neemt deel aan het werkoverleg met betrekking tot:

           indeling van werk- en dagindelingstaken ten behoeve van de verloskamer• 
           de logistieke toerusting• 
           de inzet van ruimten, inventaris, apparatuur en materialen binnen de afdeling• 
           de inspectie en controle van de reanimatiekamer en de verloskamers op het functioneren van
de daar aanwezige

• 

                  apparatuur en op de aanwezigheid van materialen en standaardvoorzieningen

           het functioneren van de reanimatie apparatuur ten behoeve van het kind en crashcar• 
           het aanvragen, voorbereiden, bewaren, verstrekken en opruimen van medicijnen op de
verloskamers

• 

F. werkt mee aan:

          het afdelingsjaarverslag• 
          werk- en projectgroepen• 
          informatiebijeenkomsten voor zwangeren en hun relaties• 
          wetenschappelijk onderzoek• 

Vereisten voor en door de functie
6.1       Kennis en bevoegdheid

F. beschikt over een in Nederland erkend getuigschrift verloskunde en is geregistreerd in het BIG register.

F. beschikt tevens over kennis van pathologische zwangerschap, baring en kraambed.

F. kan met diagnostische hulpmiddelen zoals echoscopie (ten behoeve van de verloskunde) en
cardiotocografie werken en de
uitslagen interpreteren.

F. draagt zorg voor blijvende bekwaamheid rondom het uitvoeren van voorbehouden handelingen en neemt
daartoe onder meer deel

4



aan vaardigheidstrainingen en bijscholingen door gynaecoloog en kinderarts.

F. houdt aantoonbaar ontwikkelingen bij binnen het verloskundig vakgebied door middel van reguliere bij- en
nascholing, literatuurstudie, cursussen, symposia en intercollegiale toetsing.

F. kent de mogelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers op de verloskamers.

F. heeft kennis van de wettelijke kaders en handelt dien overeenkomstig.

F. heeft enige kennis van automatisering ten behoeve van de administratie en / of statusvoering.  

6.2       Zelfstandigheid

F. werkt binnen de gestelde organisatorische kaders zelfstandig en heeft een eigen professionele
verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

F. stelt zelfstandig prioriteiten in de verloskundige zorgverlening en bepaalt, rekening houdend met de
beperkingen van haar functie en de van toepassing zijnde richtlijnen en werkafspraken, of en wanneer
ruggespraak met en /of interventie door de gynaecoloog noodzakelijk is.

Bij onverwachte wijzigingen van de gezondheidstoestand van de patiënte en in acute en kritieke situaties die
zich in de verloskunde kunnen voordoen, is F. in staat zelfstandig actie te ondernemen en de behandeling aan
te vangen, in afwachting van de komst van de gynaecoloog.

F. kan prioriteiten stellen bij het verlenen van verloskundige zorg in relatie tot een variabel patiënten-aanbod.

F. is in staat haar eigen werkzaamheden te organiseren alsmede die van anderen en deze te controleren.

F. bewaakt de grenzen van de eigen beroepsverantwoordelijkheid en overlegt en / of draagt tijdig over aan de
gynaecoloog.

6.3       Risico's, verantwoordelijkheid en invloed

Verloskundige observaties, interpretaties en acties kunnen van een hoog risico gehalte zijn: fouten en
verkeerd inschatten van de situatie of het medisch technisch handelen kan leiden tot mogelijk onomkeerbaar
letsel bij moeder of kind of het toebrengen van psychische schade aan patiënten en hun relaties.

Er bestaat een risico op het aanbrengen van immateriële schade, bijvoorbeeld schade aan het imago van de
instelling.

Er bestaat kans op materiële schade in de omgang met kostbare apparatuur en door ondoelmatige inzet van
middelen en materialen. F. neemt en / of stimuleert maatregelen welke het doelmatig gebruik van middelen en
materialen bevorderen.

F. is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering op de
afdeling (o.a. signaleren gevaren voor de veiligheid en gezondheid) en draagt zorg voor het doorgeven van
reparaties, klachten en storingen.

F. is, binnen de door de organisatie gestelde kaders, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen
verloskundige zorg evenals de aan anderen gedelegeerde zorg en de zorg welke onder haar leiding door
beroepsbeoefenaren in opleiding gegeven wordt.

6.4       Inconveniënten

Fysieke belasting treedt op door het langdurig aannemen van een onnatuurlijke lichaamshouding tijdens de
partus, het tillen van weinig mobiele patiënten, het werken in een hoge omgevingstemperatuur en het
veelvuldig en langdurig dragen van handschoenen.

Psychische belasting treedt op door de frequente confrontatie met stress en met menselijk lijden en leed ten
gevolge van de geboorte van een kind met een handicap of door verlies van een kind.

Psychische belasting kan ontstaan bij verloskundige en verpleegkundige zorg in geval van dilemma's op
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medisch en ethisch gebied zoals zwangerschapsafbrekingen.

Fysieke en psychische belasting treedt op door piekbelasting in de zorgverlening.

Bezwarende werkomstandigheden zijn onder andere het in contact komen met mogelijk besmette materialen
zoals bloed en andere uitscheidingsproducten.

F. heeft een verhoogde kans op persoonlijk letsel, onder meer door prikaccidenten, maar ook door het
langdurig werken in onnatuurlijke houdingen.

F. kan worden geconfronteerd met (verbale) agressie van patiënten en hun relaties.

F. verricht onregelmatige diensten volgens rooster.

F. kan worden geconfronteerd met situaties, waarbij door beperkte middelen en een hoge werkdruk, niet altijd
aan de verwachtingen (kwaliteitseisen, WGBO, patiënten) kan worden voldaan. 

6.5       Sociale vaardigheden

Door de intensieve patiëntencontacten, opleidingstaken, uitoefening van functionele verantwoordelijkheid,
alsook in de omgang met relaties / familieleden worden hoge eisen gesteld aan de sociale vaardigheden en
het invoelend vermogen (met name bij een negatieve uitkomst van de zwangerschap).

F. is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een optimale zorgverleningssituatie waarin de patiënte
zich veilig kan voelen en dient een positieve invloed te hebben op de sfeer binnen de unit.

F. is in staat om tijdens intensief contact met patiënten en relaties hen gerust te stellen, vertrouwen te wekken
en hen te bemoedigen, goodwill te kweken, te stimuleren en te motiveren.

Stressbestendigheid, tact, geduld, goed kunnen luisteren, doorzettingsvermogen en een ontwikkeld
empathisch vermogen zijn onontbeerlijk voor een goed functioneren.

F. kan in conflictsituaties rust en overzicht bewaren, weet om te gaan met weerstanden en kan tegenstellingen
overbruggen.

Eisen worden eveneens gesteld aan de sociale vaardigheden in de contacten met de specialisten en andere
disciplines in en buiten het ziekenhuis.

6.6       Uitdrukkingsvaardigheid

Eisen worden gesteld aan de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, enerzijds teneinde soms ingewikkelde
onderzoeken en behandelingen in begrijpelijke taal uit te kunnen leggen aan patiënten en hun relaties,
anderzijds is een goede beheersing van de Nederlandse taal en medische terminologie vereist in de diverse
contacten met andere hulpverleners in de eerste en in de tweede lijn.

De verloskundige moet met name in onverwachte en acute situaties duidelijke instructies kunnen geven aan
het overig personeel op de verloskamer.

Eisen worden ook gesteld aan de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ten behoeve van verslaglegging,
rapportages, beleidsnotities en publicaties.

Beheersing van de Engelse taal is gewenst, bijvoorbeeld ten behoeve van het bijhouden van publicaties in
niet-Nederlandstalige vaktijdschriften.

Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig ter ondersteuning van de informatievoorziening aan patiënten
met een taalbarrière.

Non-verbaal moet de verloskundige zich bewust zijn van haar houding.

6.7       Oplettendheid

Nauwkeurigheid en oplettendheid, aandacht en opmerkzaamheid zijn noodzakelijk teneinde tijdig geestelijke
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en lichamelijke veranderingen in de toestand van patiënte, foetus / pasgeborene (en relaties) te signaleren,
met name omdat tegelijkertijd de (bewakings-) apparatuur dient te worden bediend en de parameters moeten
worden geobserveerd.

Oplettendheid en nauwkeurigheid zijn vereist bij het verrichten van complexe medisch-technische
handelingen, alsmede in de omgang met medicijnen.           

6.8       Persoonlijkheid

Hoge eisen worden gesteld aan de volharding en doorzettingsvermogen (bijvoorbeeld bij langdurige
baringen), zin voor systematiek, ordelijkheid en hygiëne.

Buitengewoon hoge eisen worden gesteld aan onkreukbaarheid, eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid
(o.a. zwijgplicht).

Hoge eisen worden gesteld ten aanzien van het respecteren van (de integriteit van) het menselijk lichaam: het
respecteren van de waardigheid van patiënte is nodig, zowel bij het binnentreden in diens persoonlijke
levenssfeer, als bij het in direct lichamelijk in contact treden.

Belangrijke eisen worden gesteld aan voorkomen en / of gedrag, onder meer omdat een bevalling een van de
belangrijkste life-events is, waarbij het tonen van een voorbeeldgedrag van belang is voor de student in diens
ontwikkeling tot een professionele beroepsbeoefenaar.

Heeft gevoel voor het menselijk lichaam (bijvoorbeeld ten aanzien van houdingen waarin men zich prettig
voelt tijdens onderzoek , echo en baring), alsmede gevoel voor materieel en / of apparatuur.

Colofon
NVOG

Postbus 20061 3502 LB Utrecht
http://www.nvog.nl/

Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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