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Richtlijn stage jaar vier Verloskundigen in Opleiding tijdens de Corona crisis  
In opdracht van de samenwerkende opleidingen verloskunde (SOV) en de KNOV 

Enja Romeijn, Simone Metz, Claartje Hart, Liesbeth Kool 

Aanleiding 

In maart 2020 is door de KNOV en de SOV gezamenlijk het verzoek aan het werkveld gedaan om de 

eerstelijns stages van de vierde en vijfdejaars verloskundigen in opleiding (VIO) zoveel mogelijk door 

te laten gaan. Dit bevordert het tempo van afstuderen en daarmee de instroom van pas 

afgestudeerden in het werkveld. Regionaal zijn er lopende afspraken in VSV verband hoe de 

verloskundige zorg is geregeld en zijn VIO niet meer welkom in de ziekenhuizen.  

Doel richtlijn 

De stagepraktijken zoveel mogelijk richting te geven voor een zo optimaal mogelijk rendement van 

de stages jaar 4 tijdens de Coronacrisis. Dit om het afstuderen van VIO, met een zo beperkt mogelijk 

vertraging, te realiseren en de instroom in het werkveld te continueren. 

Kaders 

Richtlijnen rondom hygiëne en Corona maatregelen RIVM 

Richtlijnen KNOV rondom verloskundige zorgverlening tijdens de Coronacrisis 

Wettelijk vastgestelde AMvB voor de verloskunde opleidingen 

Geldende Onderwijs en Examen Regeling van de drie verloskunde opleidingen 

Huidige situatie qua stage in de praktijk 

- Prenatale zorgverlening 

VIO kunnen wel telefonische consulten doen en kunnen de lichamelijk onderzoeken in 

sommige praktijken zelfstandig vormgeven, in andere praktijken mogen VIO daar niet bij zijn 

vanwege contactrisico’s.  

- Natale zorgverlening 

VIO kunnen de thuisbaring begeleiden in samenwerking met de verloskundigen, tenzij er 

kraamzorg aanwezig is. Poliklinische partus en ingestuurde partus naar de tweede lijn 

kunnen niet worden begeleid door een VIO.  

- Postnatale zorgverlening 

VIO kunnen telefonische consulten afnemen en indien nodig huisbezoeken doen, waarbij de 

begeleidende verloskundige eventueel op afstand via de telefoon aanwezig is.  

Knelpunten 

- VIO kunnen niet mee naar het ziekenhuis nadat zij cliënten insturen bij een partus. De partus 

kan niet worden afgemaakt. Handelingen, zoals episiotomieën in de tweede lijn worden 

hierdoor ook gemist. Partus afmaken onder begeleiding van klinisch verloskundigen in de 

tweede lijn worden ook gemist.  
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- VIO kunnen geen volledige face-to-face consulten doen, zowel prenataal en postnataal, 

waardoor lichamelijke onderzoeken beperkt gedaan kunnen worden. Diagnostiek 

(waaronder risicoselectie) en beleid maken is daardoor mogelijk beperkt. 

- Per opleiding is het traject richting afstuderen en het moment en de duur van de stage jaar 4 

verschillend. VIO van de AVAG zijn al gestart met de stage, VIO van de VAR en AVM starten 

binnenkort of over een aantal weken. 

- Beschermende maatregelen vereisen ook beschermingsmaterialen voor VIO, terwijl er 

schaarste is.  

Richtlijnen 

De opleidingen Verloskunde realiseren zich dat de stage vanwege de Corona crisis geen normale 

stage jaar 4 kan zijn. Het is van groot belang dat stageveld en opleidingen samenwerken waarmee de 

vierdejaars VIO toch stage kunnenlopen, waardoor afstuderen mogelijk blijft.  

We kiezen ervoor om niet een one-size-fits-all oplossing voor te schrijven aan praktijken, maar een 

maatwerk oplossing te bieden per praktijk en per VIO. Dit betekent dat de opleidingen actief en 

intensief contact onderhouden met de stagepraktijk voor, tijdens en na afronding van de stage.  

Voorafgaand aan de stage 

De opleiding en de stagepraktijk bespreken hoe de stage vormgegeven wordt. De VIO schrijft 

vervolgens een plan van aanpak stage hoe ze haar leerdoelen/einddoelen denkt te behalen in deze 

omstandigheden. Er wordt voor aanvang van de stage vastgelegd waar beperkingen liggen en hoe 

deze mogelijk op te vangen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

Tijdens de stage 

De opleiding neemt regelmatig telefonisch contact op met de stagepraktijk naar behoefte van 

praktijk, VIO en opleiding. In een driegesprek met de VIO en stagepraktijk wordt besproken hoe de 

afspraken vormkrijgen in deze aangepaste situatie.Knelpunten die het behalen van het eindniveau 

beïnvloeden worden besproken en mogelijke oplossingen worden vastgelegd. 

- De evaluatie en/of beoordelingsmomenten vinden plaats volgens de reguliere 

stagehandleidingen.  

Afronding van de stage 

De praktijk bespreekt in een driegesprek met de VIO en de opleiding in hoeverre de VIO de stage af 

kan ronden aan het eind van de termijn en in hoeverre de VIO in de stage aan de competenties op 

eindniveau heeft kunnen werken. In dit gesprek wordt ook vastgesteld in hoeverre de beperkende 

omstandigheden een rol hebben gespeeld in het bereiken van het eindniveau. 

a) Indien de stage onvoldoende passende leermomenten heeft geboden, wordt met de 

opleiding besproken of en hoeverre aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om 

tot het gewenste eindniveau te komen. Deze afspraken worden getoetst bij de 

examencommissie van de betreffende opleiding.  
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b) Indien de VIO aan alle aspecten van de verloskundige zorg heeft kunnen meedoen (met 

uitzondering van een partus in een ziekenhuis), kan in overleg met 

stagepraktijk/opleiding/VIO worden vastgesteld dat de stage voldoende leermogelijkheden 

heeft geboden.  

 

N.B. 

De opleidingen blijven verantwoordelijk voor het vaststellen van de beoordeling van de stage en voor 

het vaststellen van het behalen van de eindkwalificaties van de opleiding.  

De opleiding verplicht zich om de VIO en de praktijken die tijdens de Corona crisis hun bijdrage 

hebben geleverd aan het bieden van een stage, een uiterste inspanning te leveren om deze VIO zo 

snel mogelijk af te laten studeren, binnen de gestelde kaders van de opleiding.  

Indien de cliënt wordt benaderd volgens het protocol beschermende maatregelen, dan worden de 

mogelijkheden van de VIO tijdens de stage ingeperkt. Dit om zoveel mogelijk extra risico’s voor de 

VIO en de cliënt te beperken.   

 


