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INLEIDING 
 
Na de vierjarige basisopleiding kunnen verloskundigen een vervolgopleiding voor 
hun vakgebied volgen. In het bijzonder zijn er sinds 2005 enkele vervolgopleidingen 
gericht op het werken als klinisch verloskundige. Met deze opleidingen is voorzien in 
een behoefte, die is ontstaan door een toenemend aandeel klinisch werkzame 
verloskundigen. In de periode 2005-2013 is het aandeel verloskundigen werkzaam in 
een ziekenhuis toegenomen van 22% naar 29% [1]. Klinisch verloskundigen spelen 
een belangrijke rol in de geboortezorg in ziekenhuizen, niet alleen bij de begeleiding 
van (gecompliceerde) bevallingen, maar bijvoorbeeld ook binnen de organisatie van 
zorg en opleiding op de werkvloer. Het werk van een verloskundige in een 
ziekenhuis vereist andere vaardigheden en competenties dan in een eerstelijns 
praktijk of instelling. Toch is een klinische vervolgopleiding, om de benodigde 
kennis en vaardigheden na de basisopleiding te ontwikkelen, niet verplicht. De vraag 
is daarom welk deel van de klinische verloskundigen inmiddels een specifieke 
vervolgopleiding heeft gevolgd. De NIVEL-registratie van verloskundigen (zie 
kader) geeft hier een antwoord op. 

OPLEIDINGEN TOT KLINISCH VERLOSKUNDIGE 
Momenteel bestaan er twee klinische vervolgopleidingen in Nederland. Het gaat hier 
om de eenjarige deeltijdopleiding tot klinisch verloskundige in Utrecht (UMC) en de 
tweeënhalf-jarige duale opleiding tot physician assistant in Rotterdam (HR&O). 
Beide opleidingen vereisen een opleidingsplaats binnen een ziekenhuis en worden 
deels op de werkvloer gevolgd, onder begeleiding van een gynaecoloog [2, 3]. De 
opleidingen zijn erop gericht verloskundigen op te leiden om in de tweede lijn 
verloskundige zorg te kunnen verlenen en aan onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek en de organisatie van zorg te kunnen bijdragen. De HR&O-opleiding 
beoogt als enige klinische vervolgopleiding een masterniveau en levert tevens een 
Engelstalig supplement bij het diploma, die verloskundigen kunnen gebruiken om 
een vervolgopleiding of baan in het buitenland te vinden. 
Tussen 2007 en 2010 bestond er ook een derde, ruim één jaar durende opleiding, die 
aan de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) gevolgd kon worden. De AVM-
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opleiding was een deeltijdopleiding in combinatie met klinische werken en 
begeleiding op de eigen werkvloer. 

AANTAL NIEUWE VERLOSKUNDIGEN MET EEN KLINISCHE VERVOLGOPLEIDING 
In de jaarlijkse NIVEL-enquête geeft 62% tot 75% van de werkzame verloskundigen 
antwoord op de vraag of zij een vervolgopleiding volgden en zo ja, welke opleiding 
dan. Zoals tabel 1 laat zien is het aantal verloskundigen dat voor het eerst een van de 
drie klinische vervolgopleidingen invulde, jaarlijks toegenomen: van 18 in 2006 tot 
48 in 2011. In 2012 en 2013 neemt dit aantal af tot rond de 40 verloskundigen. Deze 
afname heeft te maken met het stopzetten van de AVM-opleiding in 2010, maar ook 
met een wat lager aantal verloskundigen dat de opleiding aan het UMC volgde. Het 
aantal verloskundigen dat de opleiding in Rotterdam volgt bleef wel toenemen. In 
ieder peiljaar werd de UMC-opleiding overigens wel het vaakst van alle drie de 
vervolgopleidingen genoemd. 
Bijna alle verloskundigen met een klinische vervolgopleiding werkten in een 
ziekenhuis, op het moment dat zij de enquête invulden. Over alle betrokken peiljaren 
waren vijf verloskundigen op moment van beantwoording van de vraag niet klinisch 
werkzaam, maar (nog) actief in een eigen praktijk of maatschap. 

AANDEEL VERLOSKUNDIGEN MET EEN KLINISCHE VERVOLGOPLEIDING 
Hoe verhoudt het totaal aantal klinisch opgeleide verloskundigen zich tot alle 
werkzame verloskundigen per peiljaar? In tabel 2 is te zien dat dit aandeel in 2006 
nog 1% was en daarna is toegenomen tot 9% van de werkzame populatie in 2013. 
Binnen de groep klinisch werkzame verloskundigen is het aandeel verloskundigen 
met een klinische vervolgopleiding gestaag toegenomen van 4% in 2006 tot 31% in 
2013. Dit geeft een indicatie van het belang dat aan de opleiding tot klinisch 
verloskundige gehecht wordt. 

 [TABEL 1] 
 
Het aantal verloskundigen met een klinische vervolgopleiding is sinds 2006 jaarlijks 
toegenomen. Van de 2.864 werkzame verloskundigen in 2013 heeft tenminste 9% 
inmiddels een klinische vervolgopleiding gevolgd. Dit is waarschijnlijk nog een 
onderschatting van het werkelijke aandeel, omdat niet alle verloskundigen de vragen 
in de NIVEL-enquête invulden (respons 62% tot 75%). Aan de andere kant worden 
werkzame verloskundigen ieder jaar naar hun vervolgopleiding gevraagd, waardoor 
van een steeds grotere groep bekend is of zij een klinische vervolgopleiding hebben 
gevolgd. 
Nagenoeg alle klinisch opgeleide verloskundigen waren in het peiljaar werkzaam in 
een ziekenhuis. Dit sluit aan op het gegeven dat de klinische vervolgopleidingen van 
hun studenten verwachten dat ze een klinische functie hebben, zodat de opleiding in 
combinatie met klinisch werk en begeleiding op de werkvloer gevolgd kan worden. 
Van de 822 klinisch werkzame verloskundigen in 2013 heeft inmiddels minimaal 
31% een klinische vervolgopleiding gedaan. Alhoewel er sprake is van een gestage 
groei in de afgelopen jaren betekent dit ook dat nog steeds een groot deel, namelijk 
naar schatting twee derde, van de verloskundigen in ziekenhuizen niet klinisch is 
opgeleid. Een reden hiervoor kan zijn dat de opleidingscapaciteit ontoereikend is om 
aan de vraag te voldoen. 
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Dit idee wordt ondersteund door het gegeven dat de UMC-opleiding meer 
aanmeldingen heeft dan dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn [4]. Van de 
Rotterdamse opleiding zijn hierover geen gegevens voorhanden. 
Het kan echter ook zijn dat de opleidingen minder in trek zijn, omdat ze misschien 
niet goed aansluiten op de verwachtingen en behoeften van verloskundigen. 
Misschien wordt het studeren, naast een baan (en een gezin), door veel 
verloskundigen te zwaar gevonden. 

 [TABEL 2] 
 Over de vraag of alle klinisch verloskundigen ook navenant opgeleid moeten zijn, is 
nog veel discussie gaande. Als dit het streven is, kan overwogen worden om scholing 
op het gebied van klinisch werken verplicht te stellen voor alle klinisch werkende 
verloskundigen. Om dit te kunnen realiseren zou de opleidingscapaciteit voor de 
vervolgopleidingen uitgebreid moeten worden, maar kan ook overwogen worden om 
een specialisatie klinische verloskunde aan de basisopleiding toe te voegen [5]. 
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