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1 Abstract 

 

Heeft de Zweedse vroedvrouw andere bevoegdheden dan de Belgische vroedvrouw en 

hoe uiten deze zich in praktijk? Aan de hand van literatuuronderzoek en een 

buitenlandse stage in Zweden probeert deze bachelorproef antwoorden te vinden. Eerst 

wordt het Belgische opleidingsprofiel vergeleken met het Zweedse. Vervolgens worden 

wettelijke bevoegdheden van beide landen bestudeerd. Tot slot wordt gekeken hoe de 

bevoegdheden van de Zweedse vroedvrouw worden toegepast in de praktijk. Na deze 

studie werd duidelijk dat de vroedvrouw in Zweden meer bevoegdheden heeft dan in 

België. Het grootste verschil zit in de praktijk. Het is er ingeburgerd dat de vroedvrouw 

ook doet waarvoor ze bevoegd is.  
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2 Woord vooraf 

 

Voor de totstandkoming van de bachelorproef die voor u ligt, heb ik heel wat hulp gekregen van 

verschillende personen. Ik wil deze dan ook graag bedanken. 

 

Ten eerste wil ik de Arteveldehogeschool Gent bedanken voor de kans die ik heb gekregen om 

een deel van mijn stage in Zweden te mogen uitvoeren. Deze buitenlandse stage vormt de basis 

van deze bachelorproef.  

 

Ik dank ook mijn interne promotor, mevrouw Mieke Roose, vroedvrouw en leerkracht aan de 

Arteveldehogeschool. Zij zorgde voor de begeleiding tijdens mijn buitenlandse stage en ik kon er 

steeds terecht met vragen in verband met mijn bachelorproef.  

 

Graag wil ik ook mijn externe promotor, mevrouw An L’Ecluse, vroedvrouw in het AZ Jan Palfijn 

te Gent, van harte bedanken voor haar ondersteuning van deze bachelorproef. Haar goede 

kennis van de Zweedse taal was een grote steun bij de interpretatie van Zweedse teksten. 

 

Zonder de hulp van verschillende Zweedse vroedvrouwen zou deze bachelorproef niet tot stand 

gekomen zijn. In het bijzonder wil ik Maria Forsmarker, Anna-Carin Johansson en Ingrid Olofsson, 

drie vroedvrouwen werkzaam op de dienst waar ik stage deed in Zweden, bedanken.  Zij hebben 

mij documenten bezorgd die noodzakelijk waren voor deze bachelorproef, maar waar ik zelf geen 

toegang tot had. Ik kon steeds bij hen terecht met vragen over de bevoegdheden van de 

vroedvrouw en de toepassing hiervan in de praktijk. 

 

Verder bedank ik ook mijn ouders. Zij stonden reeds van in het begin achter mijn keuze om stage 

te lopen in Zweden. Het is dankzij hen dat ik deze unieke levenservaring heb mogen meemaken. 

 

Last but not least wil ik Wim bedanken voor de vele tips en goede ondersteuning tijdens het 

schrijven van deze bachelorproef. Hij zorgde op tijd en stond voor de nodige ontspanning zodat 

ik nadien weer vol goede moed aan mijn bachelorproef kon verder werken.  

 

 

Ondergetekende draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze bachelorproef en staat 

toe dat haar werk in de mediatheek van de hogeschool wordt opgeslagen, geraadpleegd en 

gefotokopieerd. 

 

 

 

 

 

Laarne, maart 2012 

 

  



7 

 

3 Inleiding 

 

Toen ik aan mijn opleiding vroedkunde begon, wist ik het al: ik wou op buitenlandse stage naar 

Zweden. Ik had namelijk van een toenmalige studente vroedkunde te horen gekregen dat de 

vroedvrouw in Zweden anders werkt dan de vroedvrouw in België. De Zweedse vroedvrouw zou veel 

zelfstandiger mogen werken. Na het gesprek met de studente verdiepte ik me in het werk van de 

Zweedse vroedvrouw en kwam tot de conclusie dat ik zelf wou ontdekken hoe het er in Zweden aan 

toe gaat. De stap was snel gezet om ook mijn bachelorproef hier aan te koppelen.  

 

Wat zijn de verschillen in de opleiding en wettelijke bevoegdheden waardoor de vroedvrouw in 

Zweden meer taken mag uitvoeren dan de vroedvrouw in België? Die vraag ligt aan de basis van deze 

bachelorproef. Het leek me onwaarschijnlijk dat de opleiding en wettelijke bevoegdheden voor de 

vroedvrouw identiek waren tussen België en Zweden. Of misschien heeft de Belgische vroedvrouw 

deze bevoegdheden ook wel, maar worden ze gewoonweg niet uitgevoerd in de praktijk waardoor 

het lijkt dat de vroedvrouw hier tot minder bevoegd is? Voor deze bachelorproef wou ik uitzoeken 

waar precies de verschillen zaten tussen de opleiding en beroepsuitoefening van de Zweedse en 

Belgische vroedvrouw. Vervolgens wou ik aan de hand van mijn buitenlandse stage ontdekken of de 

vroedvrouw al haar1 wettelijke bevoegdheden ook werkelijk omzet in de praktijk. 

 

Deze bachelorproef begint met de bespreking van de opleiding tot vroedvrouw. Ik wou weten of de 

verschillen tussen de vroedvrouw in België en Zweden reeds beginnen tijdens de opleiding tot 

vroedvrouw. Misschien zijn de opleidingen wel identiek aan elkaar en uiten de verschillen zich pas in 

de uitoefening van het beroep eenmaal men afgestudeerd is? Dit wordt in het vierde hoofdstuk 

onderzocht. 

 

In het vijfde hoofdstuk wordt eerst het Belgische beroepsprofiel besproken. Het is noodzakelijk om 

eerst te weten wat de precieze bevoegdheden zijn van de Belgische vroedvrouw, alvorens verschillen 

kunnen aangetoond worden met Zweden. Er wordt hier ook kort nagegaan of  de vroedvrouwen deze 

bevoegdheden ook werkelijk in de praktijk toepassen. De bevoegdheid tot iets is een goede start, 

maar als de vroedvrouw geen kans krijgt deze bevoegdheid ook uit te oefenen in de praktijk, wat is 

dan het belang van haar bevoegdheid? 

 Vervolgens worden in dit hoofdstuk de bevoegdheden van de Zweedse vroedvrouw besproken. Zijn 

de wettelijke bevoegdheden ook werkelijk uitgebreider, of lijkt dit enkel zo omdat de vroedvrouw in 

Zweden in de praktijk een grotere rol heeft? En hoe verloopt de samenwerking met de gynaecoloog 

en andere gezondheidszorgmedewerkers? De verschillen tussen België en Zweden worden hier 

duidelijk. 

 

Dat de vroedvrouw in Zweden meer bevoegdheden zou hebben, is  een belangrijk punt. Waar ik 

echter minstens evenveel belang aan hecht, is aan het feit dat deze bevoegdheden al dan niet in de 

praktijk worden uitgeoefend. Daarom wordt het zesde hoofdstuk gewijd aan de uiting van deze 

bevoegdheden in de praktijk. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek 

en mijn buitenlandse stage in Skellefteå, Zweden. 

                                                 
1
 Als het gaat over een vroedvrouw wordt er ‘zij’ of ‘haar’ gebruikt. Hierbij worden ook de mannelijke 

vroedvrouwen bedoeld. 
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Aan de hand van deze bachelorproef wil ik dat er kritisch wordt stilgestaan bij de eigen 

bevoegdheden en dat er het besef is dat deze bevoegdheden niet overal gelijk zijn. Ik wil een 

duidelijk beeld creëren van hoe de vroedvrouw in Zweden werkzaam is en waar de verschillen zich 

precies bevinden tussen de Belgische en de Zweedse vroedvrouw.  

 

Na een praktijkgerichte buitenlandse stage en veel uren te hebben doorgebracht met het opzoeken, 

lezen en interpreteren van teksten, het schrijven en herschrijven van hoofdstukken, kan ik deze 

bachelorproef aan u voorleggen. Veel leesplezier.  
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4  Het opleidingsprofiel van de vroedvrouw in België en Zweden 

 
In deze bachelorproef gaan we op zoek naar de verschillen tussen de taken van de vroedvrouw in 

België en in Zweden. Om deze verschillen te kunnen plaatsen, begint dit hoofdstuk met het 

bespreken van de basis van de vroedvrouw, namelijk de opleiding. Als er verschillen zouden zijn 

tussen de bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden met deze in België, dan moeten er toch 

ook verschillen zijn binnen de opleiding? Dat wordt in dit hoofdstuk uitgezocht. Eerst wordt het 

opleidingsprofiel van de vroedvrouw in België omschreven. Vervolgens gaan we dieper in op het 

opleidingsprofiel van de vroedvrouw in Zweden. Hier zullen dan ook de eventuele verschillen 

aangetoond worden. 

 
 

4.1 Het opleidingsprofiel van de vroedvrouw in België 
 

Het opleidingsprofiel van de vroedvrouw in België bespreken is niet eenvoudig, aangezien er al 

een verschil is tussen de opleiding in Vlaanderen en Wallonië (Belgian Midwives Association 

[BMA], 2012). Hier wordt voornamelijk het Vlaamse opleidingsprofiel belicht. Het is noodzakelijk 

om eerst het opleidingsprofiel te bespreken alvorens over te gaan tot de bespreking van het 

beroepsprofiel. Want als er verschillen zijn in het beroepsprofiel, dan zullen er misschien ook 

verschillen zijn binnen de opleiding. We beginnen met de opleiding in Vlaanderen uit te diepen. 

 

De opleiding tot vroedvrouw in Vlaanderen is een professioneel gerichte bacheloropleiding 

(Vlaamse Onderwijsraad [VLOR], 2007). Dit houdt in dat de opleiding 180 studiepunten bevat die  

worden verspreid over drie jaar (Vlaamse Overheid, 2012; Arteveldehogeschool, 2012). Om tot 

deze opleiding toegelaten te worden, is het noodzakelijk dat de student een diploma van het 

secundair onderwijs bezit. Verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden (Hogeronderwijsregister, 

2012). Het is sinds 1995 dat men de opleiding vroedkunde onmiddellijk kan volgen na het 

secundair onderwijs. Voordien was het een afstudeerrichting van de opleiding verpleegkunde 

(Katho, n.d.). In Vlaanderen zijn er op dit moment elf hogescholen die de opleiding vroedkunde 

aanbieden (zie bijlage 1). Deze hogescholen kunnen elk op hun eigen manier de opl eiding vorm 

geven, maar de opleiding moet wel “beantwoorden aan de bepaling van kwaliteits- en 

niveauvereisten van de bachelorgraad in het hoger professioneel onderwijs” (VLOR, 2007).  

 

Het opleidingsprofiel dat werd opgesteld voor de opleiding vroedkunde is gebaseerd op het 

beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw. Dit beroepsprofiel wordt in het volgend hoofdstuk 

besproken. De kerncompetenties die het beroepsprofiel beschrijft, zijn ook verwerkt in dit 

opleidingsprofiel en verder gespecificeerd als “onderliggende competenties” (VLOR, 2007). Dit 

beroepsprofiel vormt een uitstekende basis voor het opstellen van het opleidingsprofiel. In het 

opleidingsprofiel worden ook de bevoegdheden van de vroedvrouw duidelijk gemaakt. Er is een 

hele mooie afbakening van onder meer de context waarin de competentie wordt uitgeoefend. 

Ook wordt telkens duidelijk welke zaken de vroedvrouw hier autonoom kan uitvoeren en welke 

andere zorgverleners betrokken zijn bij de competenties  (VLOR, 2007). Een voorbeeld van een 

kerncompetentie is de volgende: 
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“De vroedvrouw heeft een taak in de seksuele en relationele vorming van de jongeren. Zij

stimuleert en bevordert de gezondheid van de vrouw (…). Zij begeleidt koppels met

vruchtbaarheidsproblemen tijdens de medische behandeling.”(VLOR, 2007). 

 

Deze competentie en een beknopte omschrijving hiervan is terug te vinden in het Belgische 

beroepsprofiel. In het opleidingsprofiel staat deze competentie, net zoals de andere 

competenties, echter veel uitgebreider. Zo wordt vermeld waar men deze competentie precies 

zal kunnen gebruiken, zowel intra- als extramuraal. Er staat duidelijk met welke andere 

professionele medewerkers de vroedvrouw deze competentie in de praktijk kan brengen, gaande 

van gynaecologen en kinderartsen tot diëtisten en leerkrachten. Ook is het duidelijk welke kennis 

vereist is om deze competentie te kunnen bezitten, zoals bijvoorbeeld kennis van de normale 

seksuele responscyclus. Ook de vaardigheden die moeten aangeleerd worden staan vermeld, 

bijvoorbeeld het geven van seksuele en relationele voorlichting aan een jongere of een groep 

jongeren (VLOR, 2007). Op deze manier worden alle competenties heel uitgebreid uitgewerkt. 

  

Aan de hand van al deze informatie kan besloten worden dat dit opleidingsprofiel een goede 

basis is voor de verschillende hogescholen om hun opleiding vroedkunde uit te werken. Deze 

uitwerking is in iedere school wat verschillend. Bij de ene hogeschool loopt het eerste jaar 

vroedkunde nog grotendeels gelijk met de opleiding verpleegkunde, in de andere hogeschool is 

de opleiding vroedkunde volledig onafhankelijk. Wat wel gelijklopend is bij de verschillende 

hogescholen, zijn de grote lijnen gedurende de drie jaren. Zo staat in het eerste jaar telkens de 

algemene anatomie centraal en komen de normale zwangerschap, bevalling en kraambed aan 

bod. In het tweede jaar bekijkt men de pathologieën die kunnen ontstaan. In het derde jaar leert 

men over de hoog-risicopatiënten binnen de verloskundige zorg en wordt er aandacht besteed 

aan wetenschappelijk onderzoek. Gynaecologie komt ook sowieso aan bod, maar niet in elke 

hogeschool op hetzelfde moment (Katho, 2012; Artesis, 2012, Arteveldehogeschool, 2012; KHLim 

& PHL, 2012) (zie bijlage 2). Aldus kunnen de hogescholen zich baseren op het opleidingsprofiel 

om hun eigen opleiding samen te stellen (Artesis, 2012). Het opleidingsprofiel geeft verder ook 

een heel duidelijk beeld aan de studenten vroedkunde over wat de inhoud van hun opleiding zal 

zijn en wat het beroep van vroedvrouw inhoudt.  

 

Zoals eerder vermeld loopt de opleiding tot vroedvrouw in Vlaanderen niet gelijk met de 

opleiding in Wallonië. In Wallonië is er namelijk een vierjarige opleiding tot vroedvrouw, terwijl 

dit in Vlaanderen slechts drie jaar is (BMA, 2012). Uiteraard is dan ook de vormgeving van de 

opleiding niet identiek. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is echter niet relevant voor 

deze bachelorproef en er wordt dus ook niet dieper op ingegaan. De wettelijke bevoegdheden 

voor de vroedvrouw zijn gelijk tussen Vlaanderen en Wallonië. Deze zijn namelijk vastgesteld in 

Koninklijke Besluiten. Het is de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid die belast is met 

de uitvoering hiervan (Koninklijk Besluit [KB] nr. 78, 1969; KB,  1991). Sociale Zaken en 

Volksgezondheid behoren tot het federale niveau en zijn dus van toepassing voor heel België 

(Belgische Federale Overheidsdiensten, 2010). Ook zijn er enkele minimale opleidingsnormen 

vastgesteld in het Belgische Staatsblad. Zo moet de vroedvrouw tijdens haar opleiding onder 

meer voldoende kennis hebben van de verloskunde en gynaecologie, maar ook van de 

beroepsethiek en -wetgeving. Ook is men verplicht klinische ervaring op te doen. Bovendien is 
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een diepgaande kennis van de anatomie en fysiologie met betrekking tot de verloskunde vereist 

(Ministerieel besluit, 2005). Deze normen zijn dus gelijk voor Vlaanderen en Wallonië.   

 

Niet iedereen is tevreden met het feit dat de opleiding tot vroedvrouw in Vlaanderen slechts 

gespreid wordt over drie jaar. In het nieuwe beroepsprofiel werden reeds de nieuwe, 

toekomstige, bevoegdheden van de vroedvrouw opgenomen. Deze worden in het volgend 

hoofdstuk besproken. De vertegenwoordigers van de opleidingen binnen de associaties 

Antwerpen, Brussel en Gent zijn voorstander van een studietraject van 240 studiepunten. Ook de 

Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen [VLOV] en de Nationale Neutrale Beroepsorganisatie 

voor Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen [NNBVV, sinds 2011 de Federale Neutrale 

Beroepsverenging Verpleegkundigen [FNBV]] staan positief ten opzichte van een studietraject 

van 240 studiepunten (VLOR, 2008; FNBV, 2011). In het beroepsprofiel van de Belgische 

vroedvrouw staat vermeld dat ook zij een opleidingsduur van 240 studiepunten voorstellen 

(Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). De vertegenwoordigers van de opleiding binnen 

de associaties Leuven en Limburg zijn daarentegen voor het behoud van een opleiding van 180 

studiepunten. De Vlaamse Onderwijsraad volgde voorgaande opinie en gaf het advies voor het 

behoud van een opleiding van 180 studiepunten (VLOR, 2008). In 2006 werd de Vlaamse 

opleiding van 240 studiepunten in het Belgische Staatsblad opgenomen (Wet, 2006). In 2007 

werd dit echter alweer veranderd, nog voordat de wet van 2006 kon worden omgezet in een 

uitvoeringsbesluit en van toepassing was. In 2007 werd neergeschreven dat “de minimale duur 

van de opleiding wordt vastgesteld door de Koning, bij een in Ministerraad overl egd besluit”. Tot 

op heden is er geen consensus bereikt en houdt de opleiding tot vroedvrouw nog steeds 180 

studiepunten in (VLOR, 2008).  

 

Eenmaal de vroedvrouw afgestudeerd is en haar diploma van vroedvrouw behaald heeft, kan de 

minister van Volksgezondheid de vroedvrouw erkennen tot houder of houdster van de 

beroepstitel van vroedvrouw (Gewijzigd KB nr. 78, 2006). In België is de houder of houdster van 

deze beroepstitel van vroedvrouw gerechtigd het beroep van vroedvrouw uit te oefenen of 

prestaties als vroedvrouw te verrichten (Gewijzigd KB 1991, 2007). De Belgische vroedvrouw is 

verder ook bevoegd om de verpleegkunde uit te oefenen, en dit onder dezelfde voorwaarden als 

de dragers van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige (KB nr. 78, 1967). Dit zou 

slechts zo zijn voor de vroedvrouwen die afstuderen tot en met het jaar 2014. Deze wetswijziging 

is tot op heden echter nog niet van kracht (VLOV,  2011).  

 

Er kan besloten worden dat het opgestelde opleidingsprofiel een goede basis is voor de 

verschillende hogeschoolopleidingen om hun opleiding vroedkunde uit te werken. Hoewel er 

grote verschillen zijn tussen de opleiding in Vlaanderen en Wallonië, zijn de bevoegdheden voor 

de vroedvrouw in België volledig gelijk (BMA, 2012; Belgische Federale Overheidsdiensten, 2010). 

In Vlaanderen moet de vroedvrouw een bacheloropleiding van drie jaar volgen om de 

beroepstitel van vroedvrouw te kunnen krijgen (VLOR, 2007; Vlaamse Overheid, 2012). Eenmaal 

zij de erkenning van deze beroepstitel heeft, is zij bevoegd om als vroedvrouw te werken en, 

voorlopig, als verpleegkundige (KB nr. 78, 1967; VLOV, 2011).  

 
 

http://www.vlov.be/vroedvrouwen/FAQ/Vragen_over_relevante_wetgeving_voor_vroedvrouwen/
http://www.vlov.be/vroedvrouwen/FAQ/Vragen_over_relevante_wetgeving_voor_vroedvrouwen/
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4.2 Het opleidingsprofiel van de vroedvrouw in Zweden 
 

In het vorige deel werd de opleiding tot vroedvrouw in België kort besproken. Hier zal de 

opleiding in Zweden belicht worden en zullen de verschillen tussen beide landen duidelijk 

worden gemaakt. Ten eerste wordt de algemene werking van de hogescholen en universiteiten 

in Zweden uitgelegd. Vervolgens gaan we dieper in op de specifieke opleiding tot vroedvrouw. 

Tot slot zullen de verschillen in opleiding tussen België en Zweden duidelijk worden. 

 

In Zweden kan men na het voltooien van de middelbare school verder studeren aan een 

staatsuniversiteit of een hogeschool. Naast de universiteiten en de hogescholen bestaan er ook 

enkele particuliere instellingen waar men kan studeren (Högskoleverket, 2010). De opleiding 

vroedkunde wordt gegeven aan een universiteit (Board of the Facul ty of Medicine, 2008). Dit is al 

het eerste verschil met België: de scholing tot vroedvrouw gebeurt niet aan een hogeschool op 

bachelorniveau, wel aan een universiteit op masterniveau (VLOR, 2007; Board of the Faculty of 

Medicine, 2008). 

  

De opleidingen aan de hogeschool en universiteit in Zweden zijn ingedeeld in drie verschillende 

cycli. Het niveau van de opleiding is afhankelijk van de cyclus. De eerste cyclus zijn de 

bacheloropleidingen, de opleidingen op het niveau van de hogeschool zoals we ze in Bel gië 

kennen. Hiertoe behoort ook de opleiding verpleegkunde. Om aan de eerste cyclus te beginnen, 

is het vereist dat men in het bezit is van een diploma van de middelbare school  (Högskoleverket, 

2010). Een opleiding verpleegkunde vereist dus dezelfde voorwaarden in Zweden als de opleiding 

vroedkunde in België, namelijk een diploma van het secundair onderwijs (Högskoleverket, 2010; 

Hogeronderwijsregister, 2012).  

 

De tweede cyclus is het niveau van de masteropleidingen. Hiertoe behoort de opleiding 

vroedkunde. Een algemene vereiste om aan een masteropleiding te kunnen beginnen is dat men 

in het bezit is van een diploma van de eerste cyclus. Sommige opleidingen hebben nog andere 

specifieke eisen alvorens men aan de opleiding mag beginnen (Högskoleverket, 2010).  Dit is ook 

zo voor de opleiding vroedkunde (Barnmorskeforbundet, 2011; Högskoleverket, 2010).  

 

De derde cyclus zijn de licentiaten en dokters (Högskoleverket, 2010). Hier wordt niet verder op 

ingegaan aangezien dit niet van toepassing is.  

 

Zoals reeds vermeld zijn er enkele opleidingsgebonden voorwaarden om zich te kunnen 

inschrijven binnen de opleiding vroedkunde in Zweden. Ten eerste moet men afgestudeerd z ijn 

als verpleegkundige in de 1e cyclus. Dit houdt in dat men reeds 180 credits moet behaald hebben 

binnen de opleiding verpleegkunde, wat overeenkomt met een driejarige bacheloropleiding 

(Barnmorskeforbundet, 2011). Er werd ook een richtlijn opgesteld waarin men aanraadt dat men 

een half jaar ervaring moet hebben als geregistreerde verpleegkundige  (Vårdförbundet, 2010). 

De universiteit beslist echter zelf welke toelatingsvoorwaarden zij hier precies stellen. Zo moet 

men aan de universiteit van Umeå een jaar ervaring hebben als geregistreerde verpleegkundige 

(Medicinska faculteten, 2010). Als men aan deze voorwaarden voldoet kan men aan de opleiding 

tot vroedvrouw beginnen. Er zijn twaalf plaatsen in Zweden waar men de opleiding vroedkunde 

kan volgen (zie bijlage 3). De plaatsen binnen de opleiding zijn echter beperkt. Zo zijn er tot drie 
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keer meer aanvragen om de opleiding te starten dan dat er plaatsen beschikbaar zijn 

(Vårdförbundet, 2009). De opleiding zelf bevat 90 studiepunten en duurt anderhalf jaar 

(Barnmorskeforbundet, 2011; Medicinska fakulteten, 2010).  

 

De volgende vergelijking van de inhoud van de opleidingen is gebaseerd op de Vlaamse opleiding 

aan de Arteveldehogeschool te Gent en de Zweedse opleiding aan de universi teit van Umeå. Dit 

omdat de Arteveldehogeschool de opdrachtgever is van deze bachelorproef en deze hogeschool 

een structureel ERASMUS uitwisselingsverband heeft met de universiteit in Umeå (Embo & 

Nuyttens, 2011).  

 

Omdat men reeds verpleegkundige met enige ervaring is voordat men aan de opleiding 

vroedkunde in Zweden begint, is de inhoud van de opleiding in Zweden anders dan in België. Zo 

kan er onmiddellijk worden ingegaan op de leerstof rond de verloskunde, in plaats van eerst nog 

de algemene anatomie en fysiologie te moeten studeren zoals in België het geval is. 

(Arteveldehogeschool, 2012; Medicinska fakultetet, 2010). In het eerste jaar, dat instaat voor 60 

studiepunten, leert men meer over de reproductieve en perinatale gezondheidszorg. Ook de 

gynaecologie en algemene familiale gezondheidszorg komen aan bod (Medicinska fakultetet, 

2010). Net zoals in België leert men ook dan al de basis in verband met de verloskunde 

(Medicinska fakultetet, 2010; Arteveldehogeschool, 2012). In het tweede deel van de opleiding in 

Zweden, het halve jaar dat 30 studiepunten bevat, gaat men dieper in op alles omtrent 

verloskunde. Ook leert men hier zelfstandig te werken met een focus op de seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg (Medicinska fakultetet, 2010). In bijlage 4 is het 

opleidingsoverzicht te vinden van de opleiding vroedkunde aan de universiteit van Umeå. 

 

Algemeen kan besloten worden dat de Zweedse studenten vroedkunde, net zoals in België, 

worden opgeleid om te kunnen werken in de perinatale gezondheidszorg (Medicinska fakultetet, 

2010; Arteveldehogeschool, 2012). Er zijn echter enkele belangrijke verschillen binnen de 

opleiding. Eerst en vooral zijn er in Zweden strengere toelatingsvoorwaarden om aan de 

opleiding te beginnen. Zo moet men in Zweden reeds afgestudeerd zijn als verpleegkundige en 

hier minstens een half jaar ervaring hebben terwijl men in België enkel een diploma van het 

secundair onderwijs hoeft te bezitten (Vårdförbundet, 2011; Hogeronderwijsregister, 2012). Ook 

de duur op de opleiding is een opvallend verschilpunt. In België duurt de opleiding drie jaar 

terwijl dit in Zweden slechts anderhalf jaar is (Barnmorskeforbundet, 2011; Vlaamse Overheid, 

2012). Er zijn duidelijk toch enkele grote verschillen tussen beide opleidingen, maar het doel om 

als vroedvrouw in de perinatale gezondheidszorg te kunnen werken is gelijk.  

 

Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat deze verschillen in opleiding aan de grond liggen van de 

verschillen in bevoegdheden. De kans lijkt klein dat deze verschillen in opleidingsduur en 

opleidingsvoorwaarden een grote impact hebben op de bevoegdheden. De Belgische student 

vroedvrouw zal wel een uitgebreidere opleiding nodig hebben indien zij ook meer bevoegdheden 

zal hebben. Zoals eerder vermeld is hierover echter nog geen consensus bereikt (VLOR, 2008). 
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5 Het beroepsprofiel van de vroedvrouw in België en Zweden 
 

 
5.1 Het beroepsprofiel van de vroedvrouw in België 

 

5.1.1  Algemeen 

  
Het Belgische beroepsprofiel is van groot belang om het verschil te kunnen aantonen met het 

beroepsprofiel van de vroedvrouw in Zweden. In dit hoofdstuk bespreken we de bevoegdheden 

van de vroedvrouw in België. Om deze bevoegdheden  duidelijk te kunnen aantonen, wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden preconceptioneel en in verband met 

anticonceptie, prenataal, perpartaal en postnataal.  

 

In België wordt de definitie van de World Health Organisation [WHO] gehanteerd als 

omschrijving van het beroep vroedvrouw (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Deze 

definitie van de WHO werd oorspronkelijk neergeschreven door de International Confederation 

of Midwives [ICM] en wordt internationaal aanvaard als een correcte definitie van het beroep 

van vroedvrouw (ICM, 2005; Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Om te beginnen is 

het belangrijk dat de vroedvrouw tijdens haar opleiding de lessen met regelmaat volgt en dat ze 

vervolgens afstudeert als gekwalificeerde vroedvrouw. Gezien het verschil in opleiding tussen de 

verschillende landen wordt deze regel door elk land afzonderlijk bepaald. Eenmaal afgestudeerd, 

moet de vroedvrouw in staat zijn om de nodige ondersteuning, zorg en advies te kunnen geven 

en dit zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de arbeid en het postpartum. Ze moet 

zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid bevallingen kunnen verrichten en vervolgens de 

nodige zorg kunnen bieden aan de vrouw en baby (ICM, 2005). 

 

Een belangrijke taak van de vroedvrouw is gezondheidsvoorlichting en - opvoeding [GVO] en dit 

zowel voor de vrouw als haar familie en de maatschappij. De vroedvrouw kan prenatale educatie 

geven en de ouders voorbereiden op het ouderschap. Ook de seksuele e n reproductieve 

gezondheidszorg behoort volgens deze definitie tot haar taak (ICM, 2005). Het beroepsprofiel 

van de Belgische vroedvrouw vermeldt nog eens specifiek de taak in verband met het geven van 

seksuele en relationele voorlichting bij jongeren (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). 

Verder moet de vroedvrouw volgens de definitie van de ICM ook de normale geboorte promoten 

en preventieve maatregelen nemen zodat een normale geboorte kan plaatsvinden. Het is 

belangrijk dat de vroedvrouw zich hiervan bewust is. Zij moet de zwangerschap en geboorte zien 

als een natuurlijk proces waar niet onnodig moet ingegrepen worden. Binnen de visie van de 

vroedvrouw staat respect voor de vrouw centraal. Ongeacht waar de vrouw vandaan komt, de 

vroedvrouw zal iedereen met respect behandelen (ICM, 2005). In het beroepsprofiel van de 

Belgische vroedvrouw staat dan ook de volledige “Internationale ethische code voor de 

vroedvrouwen” genoteerd waarin duidelijk staat dat elke vrouw gelijke rechten heeft en respect 

verdient. Verder is niet alleen respect ten opzichte van de parturiënte en haar familie belangrijk, 

men hecht ook belang aan een respectvolle samenwerking met studenten. De vroedvrouw heeft 

de taak een voorbeeldfunctie in te nemen ten opzichte van de student en bijgevolg wordt van 
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haar verwacht de taak als stagementor op zich te kunnen nemen (Nationale Raad voor de 

Vroedvrouwen, 2006).  

 

De tewerkstelling van vroedvrouwen is heel divers. Zo kan ze aan de slag in het ziekenhuis, maar 

evengoed thuis als zelfstandige (International Confederation of Midwives, 2005). Ook is de 

vroedvrouw tot op heden bevoegd om te werken als gegradueerd verpleegkundige (KB nr. 78, 

1967). De vroedvrouwen die afstuderen na 2014 zouden echter enkel als vroedvrouw mogen 

werken. Er werd een voorstel gedaan om haar werkterrein uit te breiden met twee diensten, 

namelijk NICU en gynaecologie. Er was enkel voorzien dat de vroedvrouw zou kunnen werken op 

de materniteit, het verloskwartier, de N*-dienst en de fertiliteitafdelingen. Deze wetswijzigingen 

is echter tot op heden nog niet van toepassing (VLOV, 2011).  

  

Om het diploma van vroedvrouw te behouden is zij verplicht om een permanente opleiding te 

volgen. Zij moet 75 uren opleiding gevolgd hebben en dit in vijf jaar. Op die manier zal de 

vroedvrouw steeds op de hoogte zijn van de veranderingen en de ontwikkelingen binnen haar 

beroepsveld. Het betreft opleidingen die zijn goedgekeurd door de Federale Raad van de 

Vroedvrouwen (Onkelinx, 2010). Wie als zelfstandige vroedvrouw wil werken in België heeft nog 

andere verplichtingen. Zo moet zij onder andere verplicht een nummer aanvragen bij het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering [RIZIV] (VLOV, n.d.). Op die manier is de 

vroedvrouw geregistreerd en kan zij prestaties aanrekenen. Een vroedvrouw die enkel in 

dienstverband in het ziekenhuis werkt heeft geen RIZIV-nummer nodig (Rijksdienst voor ziekte-

en invaliditeitsverzekering, 2010). 

 
 

5.1.2 Preconceptioneel / anticonceptie 

 
In de nomenclatuur voor de vroedvrouw is de preconceptionele zorg nog niet opgenomen, net 

zoals het voorschrijven van anticonceptie (Nomenclatuur, 2012). Er bestaat discussie of dit al dan 

niet een taak van de vroedvrouw zou moeten zijn in België (De Grave et al., 2011).  

 

GVO rond anticonceptie behoort tot de taken van de vroedvrouwen, maar zij is niet bevoegd 

deze voor te schrijven of toe te dienen (KB, 1990). In het Belgische beroepsprofiel en in het 

Belgische Staatsblad staat al neergeschreven dat de vroedvrouw bevoegd is voor het 

voorschrijven van anticonceptie binnen de eerste drie maanden na de bevalling (Nationale Raad 

voor de Vroedvrouwen, 2006; Wet, 2006). Deze wet werd echter nog niet omgezet in een 

uitvoeringsbesluit (Wet, 2006). Hierdoor kan deze nog niet in werking treden en is de 

vroedvrouw tot op heden nog niet bevoegd om deze anticonceptie voor te schrijven. Het feit dat 

dit reeds genoteerd staat in het beroepsprofiel en het Belgische staatsblad, wijst er op dat het de 

bedoeling is dat dit wel een bevoegdheid van de vroedvrouw zal worden. Wanneer dit zo zal zijn, 

is nog niet bekend (VLOV, persoonlijke communicatie, 8 maart 2012). Binnen de Vlaamse 

Organisatie van Vroedvrouwen zijn er verschillende werkgroepen opgericht die zich onder meer 

bezighouden met wat de taak van de vroedvrouw in het arbeidsveld precies inhoudt, wat haar 

functie in de gezondheidszorg is. In deze werkgroepen komen de volgende onderwerpen aan 

bod: opleiding tot vroedvrouw, de profilering van de vroedvrouw naar de buitenwereld en de 

bevoegdheden van de vroedvrouw (VLOV, n.d.). Door de regeringsproblemen heeft men echter 
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geen idee wanneer onder meer de wet voor het voorschrijven van anticonceptie zal worden 

omgezet in een uitvoeringsbesluit (VLOV, persoonlijke communicatie, 8 maart 2012).  

 

De ICM heeft een document opgesteld waarin de basisvaardigheden van de vroedvrouw 

internationaal worden omschreven. Hierbij worden ook extra bevoegdheden van de vroedvrouw 

vermeld die niet in alle landen van toepassing zijn. Het voorschrijven en geven van anticonceptie 

staat vermeld bij de basisvaardigheden van de vroedvrouw, indien deze beschikbaar zijn en 

cultureel toegelaten. Er staat wel nog bij vermeld dat dit enkel kan indien toegelaten door de 

plaatselijke wet (ICM, 2011). Dit is dus niet het geval in België. Doordat deze competenti e door 

de ICM bij basisvaardigheden voor de vroedvrouw werd geplaatst, kan worden afgeleid dat er 

elders ter wereld wel vroedvrouwen zijn die dit kunnen en mogen doen.  

 

Als besluit kan omschreven worden dat de taak van de vroedvrouw omtrent preconceptionele 

zorg en anticonceptie in België op dit moment nog heel beperkt is, maar dat het wel de 

bedoeling is dat dit in de toekomst wordt uitgebreid. Deze uitbreiding bevat dan voornamelijk de 

preconceptionele zorg in de Nomenclatuur opnemen en het voorschrijven van anticonceptie tot 

drie maanden na de bevalling.  

 
 

5.1.3 Prenataal 

 
In dit hoofdstuk worden de bevoegdheden van de vroedvrouw in de prenatale fase besproken. In 

België heeft de vroedvrouw de bevoegdheid om een vrouw prenataal op te volgen als het om 

een fysiologische zwangerschap gaat (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). In de 

richtlijnen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg [KCE] uit 2004 is duidelijk 

terug te vinden hoe ver de bevoegdheden van de vroedvrouw reiken. Hieronder volgt een 

samenvatting van elementen in de zwangerschap die van belang zijn voor de vroedvrouw. Het 

gaat hier om zaken die later vergeleken zullen worden met Zweden. Op die manier zullen 

eventuele verschillen dan duidelijk worden.  

 

Om te beginnen is het belangrijk te weten wat men in België als een fysiologische zwangerschap 

beschouwt. Risicofactoren moeten zeker en vast gekend zijn door de vroedvrouw. Er wordt in 

deze bachelorproef niet verder ingegaan op de vraag waarom factoren al dan niet als een risico 

beschouwd worden gezien dit niet relevant is. Er bestaan enkele algemene factoren die men kan 

aanzien als een risicofactor. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over een zwangere vrouw met een 

leeftijd van minder dan 16 jaar enerzijds of meer dan 40 jaar anderzijds. Beide leeftijdsgroepen 

hebben elk hun eigen risico’s, maar deze zijn niet van belang voor deze bachelorproef. Om door 

de vroedvrouw te mogen opgevolgd worden is het belangrijk dat de vrouw in een algemene 

goede gezondheid verkeert aan het begin van de zwangerschap en dit gedurende het verdere 

verloop van de zwangerschap. Zaken die als pathologisch worden beschouwd zijn bijvoorbeeld 

(zwangerschaps-)diabetes, (zwangerschaps-)hypertensie, trombose,… (KCE, 2004). Zwangere 

vrouwen met deze aandoeningen kunnen niet door de vroedvrouw in de eerste l ijn worden 

opgevolgd. Vroedvrouwen kunnen enkel instaan voor de opvolging van zwangere vrouwen 

waarbij een verhoogd risico is uitgesloten (KB, 1991).  
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Verder worden er in België ook richtlijnen gegeven in verband met het aantal consultaties en 

onderzoeken tijdens die consultaties. Het gaat om richtlijnen wat inhoudt dat deze info zeker 

niet bindend is. Het KCE beveelt zaken aan voor de Belgische vroedvrouwen en dokters, maar 

deze laatsten kunnen zelf beslissen in hoeverre zij deze richtlijnen volgen. Voor een 

eerstbarende, een primipara genaamd,  raadt men tien consultaties aan in België. Voor een 

meerbarende, een multipara, raadt men zeven consultaties aan (KCE, 2004). In praktijk zien we 

een algemeen gemiddelde van 11 consultaties (De Gauquier & Remacle, 2007). Volgens het in 

2007 gewijzigde KB van 1991 is het noodzakelijk de vrouw aan te zetten tot een medisch 

onderzoek in het eerste trimester van de zwangerschap en in de loop van het laatste trimester 

van de zwangerschap. Over de andere consultaties die door het KCE worden aangeraden wordt 

in dit Koninklijk Besluit niets vermeld.  

 

Het KCE vindt ook dat drie echografieën gedurende een zwangerschap economisch verantwoord 

zijn. Men raadt een eerste echo aan vroeg in de zwangerschap, een tweede tussen 18 en 22 

weken en vervolgens een laatste rond 36 weken (KCE, 2004).  In België behoort dit niet tot de 

taak van de vroedvrouw, zij kan enkel een aanvraag doen tot echografisch onderzoek door een 

gespecialiseerd geneesheer (KB, 1991). Als zij de KCE-richtlijnen uit 2004 wil volgen moet zij dus 

haar patiënte doorsturen naar een arts, aangezien deze wel bevoegd is om echografieën uit te 

voeren (KCE, 2004). Het uitvoeren van functionele echografieën staat wel al neergeschreven in 

het Beroepsprofiel van de vroedvrouw en in het Belgische Staatsblad, maar kan tot op heden nog 

niet worden uitgevoerd door de vroedvrouw (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006; Wet, 

2006). Op 22 december 2006 verscheen deze bevoegdheid, net zoals het voorschrijven van 

anticonceptie binnen de eerste drie maanden postpartum, in het Belgische Staatsblad, meer 

bepaald in de Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. Zoals eerder vermeld 

in het deel rond preconceptionele zorg en anticonceptie werd de wet nog steeds niet omgezet in 

een uitvoeringsbesluit (Wet, 2006). Bijgevolg is deze wet nog niet van toepassing en kan de 

vroedvrouw nog geen functionele echografieën uitvoeren. Als dit wordt omgezet naar een 

uitvoeringsbesluit zal dus ook de functionele echografie tot de bevoegdheden van de 

vroedvrouw behoren (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Vermoedelijk zal hiervoor 

een bijkomende opleiding nodig zijn (VLOR, 2008). Er wordt wel verwacht van de vroedvrouw dat 

zij vanaf 12 weken zwangerschap tijdens elke consultatie naar de foetale harttonen luistert via 

doptone. Dit behoort tot de bevoegdheden van de vroedvrouw en levert het bewijs dat de baby 

in leven is (KCE, 2004).   

 

Aan het begin van de zwangerschap is het wenselijk de Body Mass Index [BMI] te bepalen om zo 

al een eventuele risicozwangerschap uit te sluiten (KCE, 2004). Volgens de wet is het bepalen van 

het gewicht een mogelijkheid om een risicoselectie te doen. Er wordt niets vermeld over de BMI 

(KB 1991). Het KCE vertelt echter niets over een risicobepaling enkel aan de hand van het 

gewicht, wel aan de hand van de BMI: een verrekening van het gewicht met de lengte (KCE, 

2004).  

 

Het uitvoeren van een cervixuitstrijkje wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap door het 

KCE. Indien de zwangere vrouw echter nog nooit een cervixuitstrijkje gehad heeft en de kans 

klein is dat dit in de toekomst zal veranderen, dan kan dit wel aangewezen zijn. Indien het meer 

dan drie jaar geleden is dat een vrouw een uitstrijkje van de cervix liet nemen, is het ideaal dat 
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dit preconceptioneel nog eens gebeurt (KCE, 2004). Het nemen van een cervixuitstrijkje ter 

opsporing van baarmoederhalskanker staat nergens specifiek vermeld bij de bevoegdheden van 

de vroedvrouw. Er staat wel vermeld in het Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening van het 

beroep van vroedvrouw dat ze een speculumonderzoek mag uitvoeren ter opsporing van risico’s 

in de zwangerschap (1991). Over de screening van baarmoederhalskanker staat niets vermeld. In 

het vierde hoofdstuk werd wel duidelijk dat de gynaecologie tot de opleiding vroedkunde 

behoort. In deze opleiding leert men wel om uitstrijkjes te nemen, ook al gebeurt dit in de 

praktijk zelden door de vroedvrouw (Roose, 2010; M. Roose, persoonlijke communicatie, 12 

maart 2012). 

 

Er zijn ook enkele bloedonderzoeken die best zo vroeg mogelijk in de zwangerschap gebeuren, 

zoals bijvoorbeeld de bloedgroep met rhesusfactor en de ijzerwaarden om anemie uit te sluiten. 

Verder zijn er nog enkele andere onderzoeken die als evidence-based beschouwd worden in de 

zwangerschap, namelijk een test op Syfilis, HIV, Hepatitis B en Rubella (KCE, 2004). Deze 

onderzoeken mogen door de vroedvrouw worden aangevraagd aangezien deze gebeuren in het 

kader van de uitoefening van het beroep van de vroedvrouw. Het is een vorm van risicoselectie 

en dit is een taak van de vroedvrouw (KB, 1991).  De KCE-richtlijnen raden ook aan om tijdens 

elke zwangerschapsconsultatie de bloeddruk te meten en in combinatie hiermee ook de urine te 

testen op proteïnurie (KCE, 2004). De wet raadt ook aan de bloeddruk te meten en het uitvoeren 

van een urineonderzoek als risicoselectie indien nodig.  Er staan echter geen verdere richtlijnen 

vermeld over de periode waarin of frequentie waarmee dit moet gebeuren. Al deze zaken mogen 

door de vroedvrouw worden uitgevoerd (Gewijzigd KB 1991, 2007). Er is geen wettelijke bepaling 

omtrent welke bloedonderzoeken moeten worden gedaan. Hiervoor kan men dus de KCE-

richtlijnen raadplegen. In België wordt regelmatig getest op CMV en toxoplasmose, ondanks het 

KCE dit niet als evidence-based beschouwt (KCE, 2004). In 2002 zou 51% van de zwangere 

vrouwen op CMV zijn getest (Verrijken, 2002).  

 

In de praktijk gaat de meerderheid van de zwangere vrouwen nog steeds bij de gynaecoloog ter 

opvolging van hun zwangerschap in plaats van bij de vroedvrouw (De Grave et al., 2011). 

Waarom dit zo is, wordt in deze bachelorproef niet onderzocht. Binnen de prenatale begeleiding 

zijn er ook nog enkele taken die de vroedvrouw in België niet mag uitvoeren, maar die wel reeds 

opgenomen zijn in het beroepsprofiel. Eerder werd al aangehaald dat de vroedvrouw nog geen 

functionele echografieën mag uitvoeren. Verder is het voor de vroedvrouw in België ook nog niet 

mogelijk om bekkenbodemreëducatie te geven aan de vrouwen, evenmin om anticonceptie voor 

te schrijven tijdens de eerste drie maanden postpartum (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 

2006). In diezelfde vernieuwde wet staat ook dat de vroedvrouw mag “meewerken, samen met 

de arts, en onder diens verantwoordelijkheid, aan de opvang en de behandeling van 

vruchtbaarheidsproblemen, van zwangerschappen en bevallingen met verhoogd risico en van 

pasgeborenen die in levensbedreigende of bijzondere ziektecondities verkeren, alsook aan de 

zorg die in die gevallen wordt verleend” (Wet, 2006). Dan zal de vroedvrouw een zwangere 

vrouw met verhoogd risico nog steeds kunnen opvolgen en dit in samenwerking met de arts en 

onder zijn verantwoordelijkheid. Tot op heden is de vroedvrouw verplicht een zwangere met 

verhoogd risico onmiddellijk door te sturen naar de gynaecoloog (Eggermont, 2007).  

 



19 

 

Als besluit van de bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de zwangerschap kan gesteld 

worden dat ze wettelijk bevoegd is om de zwangerschap vast te stellen en de volledige opvolging 

van de zwangerschap te doen bij vrouwen waarbij een verhoogd risico is uitgesloten (KB, 1991). 

In praktijk zien we echter dat het merendeel van de vrouwen nog steeds wordt opgevolgd door 

de gynaecoloog in plaats van de vroedvrouw (De Grave et al., 2011). Hierbij stellen wij ons de 

vraag waarom vele Belgische vrouwen enkel bij de gynaecoloog gaan voor deze opvolging. I s de 

vroedvrouw niet bekend voor zwangere vrouwen? Heeft men te weinig vertrouwen in de 

vroedvrouw? Hierop geeft deze bachelorproef helaas geen antwoord. Het lijkt ons echter zeer 

nuttig mocht hier onderzoek naar gebeuren, zeker als de uitbreiding van de bevoegdheden van 

de vroedvrouw in praktijk wordt omgezet. De vroedvrouw heeft dan ook de bevoegdheid 

risicozwangerschappen mee op te volgen met de gynaecoloog (Eggermont, 2007). De 

echografische onderzoeken, bekkenbodemreëducatie en voorschrijven van anticonceptie vallen 

ook nog buiten de bevoegdheden van de Belgische vroedvrouw tot zolang de wet houdende 

diverse bepalingen betreffende de gezondheid niet wordt omgezet in een uitvoeringsbesluit  

(Wet, 2006).  

 
 

5.1.4 Perpartaal 

 
Na het bespreken van de bevoegdheden van de vroedvrouw in de prenatale zorg, worden hier de 

bevoegdheden besproken tijdens de arbeid en bevalling. Net zoals tijdens de zwangerschap staat 

opnieuw de fysiologie centraal (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Eerst worden de 

taken van de vroedvrouw tijdens de arbeid besproken. Nadien komen de taken tijdens de 

eigenlijke bevalling aan bod. Tot slot worden de bevoegdheden van de vroedvrouw bij de eerste 

zorgen van de neonatus duidelijk gemaakt.  

 

Als eerste komt een verdieping van de bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de arbeid aan 

bod. In principe mag een vroedvrouw een fysiologische arbeid volledig zelfstandig begeleiden 

(KB, 1991). Het beroepsprofiel van de vroedvrouw maakt ook duidelijk dat het belangrijk is om 

als vroedvrouw die fysiologie te bevorderen. Er wordt de nadruk gelegd op de geboorte als een 

natuurlijk proces (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Deze fysiologie moet door de 

vroedvrouw bewaakt worden. Dit is namelijk internationaal vastgelegd in de definitie van de 

vroedvrouw door de ICM. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de vroedvrouw niet onnodig moet 

ingrijpen in dit fysiologische gebeuren (International Confederation of Midwives, 2005).  

 

De vroedvrouw is verplicht een verloskundig dossier bij  te houden (KB, 1991). Dit wordt 

opgemaakt van zodra de vrouw in arbeid zich aanmeldt. In dit dossier worden onder meer de 

interventies die de vroedvrouw toepast, neergeschreven (Gooris & Geerdens, 2003). Zoals eerder 

vermeld staat het respect voor de parturiënte centraal bij de Belgische vroedvrouw. Er moet 

respect zijn voor de eigenheid van iedere vrouw en dit zowel tijdens de zwangerschap, arbeid en 

bevalling. Daarbij is het ook belangrijk de vrouw te respecteren binnen haar autonomie 

(Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006). Zo zijn er enkele handelingen die de vroedvrouw 

wettelijk gezien mag stellen, bijvoorbeeld het uitvoeren van een amniotomie als het voorliggend 

deel niet meer opdrukbaar is (KB, 1991). Als je de vrouw respecteert in haar autonomie, dan voer 
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je pas een amniotomie uit na overleg met deze vrouw. Je geeft haar duidelijke informatie over de 

gevolgen. Het geven van duidelijke informatie naar de vrouw toe is een heel belangrijke taak van 

de vroedvrouw (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006).  

 

Indien de parturiënte enige vorm van anesthesie of analgesie heeft, valt dit buiten de fysiologie 

en valt dit dus ook buiten de bevoegdheid van de Belgische vroedvrouw. Ze heeft echter wel het 

recht om medewerking te verlenen bij het toezicht op deze parturiënte, maar het valt niet meer 

onder haar verantwoordelijkheid. De vroedvrouw mag wel “op medisch voorschrift de 

medicamenteuze onderhoudsdoses voorbereiden en toedienen via een door de arts 

geplaatste epidurale katheter met als doel een analgesie te bekomen tijdens de arbeid, de 

bevalling en het post-partum”. Er zijn nog enkele andere voorwaarden alvorens de vroedvrouw 

tot deze handeling mag over gaan, bijvoorbeeld het aanwezig zijn van een geneesheer-

anesthesist in de instelling (Gewzijgd KB 1991, 2007). De verdere specifieke bepalingen van deze 

wet zijn niet relevant voor deze bachelorproef. Tot slot is het voor de vroedvrouw in België ten 

strengste verboden om de cervix kunstmatig te dillateren (KB, 1991).  

 

Ten tweede worden de bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de bevalling zelf  besproken. 

Net zoals tijdens de zwangerschap en arbeid staat ook hier de fysiologie centraal  (Nationale Raad 

voor de Vroedvrouwen, 2006). De vroedvrouw mag wettelijk gezien zelfstandig onder haar 

verantwoordelijkheid bevallingen verrichten onder twee voorwaarden. Een eerste voorwaarde 

om de bevalling zelfstandig te mogen verrichten als vroedvrouw is dat er een normaal verloop 

van de bevalling wordt verwacht. De tweede voorwaarde is dat de baby in achterhoofdsligging 

ligt (KB, 1991). Het is dus belangrijk dat de vroedvrouw een goede professionele kennis bezit om 

eventuele pathologische zaken snel op te merken en de vrouw ten gepaste tijde door te 

verwijzen (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006).  

 

Als de bevalling voldoet aan bovenstaande voorwaarden mag de vroedvrouw zelfstandig te werk 

gaan.  De vroedvrouw heeft ook de bevoegdheid om, indien nodig, een episiotomie te plaatsen. 

Verder is ze ook bevoegd deze nadien te hechten, net zoals een ongecompliceerde ruptuur van 

het perineum (KB wijziging 1991, 2007). Onder een ongecompliceerde ruptuur verstaan we een 

ruptuur tot en met de tweede graad. Van zodra er een derdegraadsruptuur of een totaalruptuur 

aanwezig is, behoort dit tot de taak van de gynaecoloog (Prins, van Roosmalen, Scherjon, & Smit, 

2009). Net zoals in de arbeidsfase zijn er ook tijdens de uitdrijving van de baby enkele 

handelingen die de vroedvrouw in België niet mag stellen. Zo is het bijvoorbeeld strikt verboden 

voor de vroedvrouw om tijdens de uitdrijving een verlostang of vacuüm te hanteren. Dit houdt in 

dat dit zelfs in nood niet onder de bevoegdheid van de vroedvrouw valt. Een inwendige kering en 

extractie op stuitligging is ook een handeling die de Belgische vroedvrouw niet mag stellen. 

Hierop wordt wel een uitzondering gemaakt, namelijk in dringende gevallen en acute foetale 

nood. Een manuele extractie van de placenta of manuele exploratie van de baarmoeder zijn in 

principe ook verboden terrein voor de vroedvrouw, behalve in dringende gevallen (KB, 1991).  

 

Eenmaal de neonatus geboren is, mag de vroedvrouw instaan voor de eerste zorgen (KB, 1991). 

Er zijn geen vaste richtlijnen te vinden in het Koninklijk Besluit van 1991 betreffende de 

uitoefening van het beroep van vroedvrouw over wat er precies moet gebeuren tijdens deze 
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eerste zorgen aan de pasgeborene. Het wordt wel  als een belangrijke taak van de vroedvrouw 

beschouwd om de moeder-kindband optimaal te bevorderen. Dit kan ze doen door onmiddellijk 

na de geboorte van de neonatus het lichamelijke contact tussen moeder en kind te herstellen. Zo 

“komt [ze] tegemoet aan de natuurlijk verwachtingen en behoeften van het pasgeboren kind”. 

De vroedvrouw is zelf verantwoordelijk voor de eerste opvang van de neonatus. Het is haar taak 

in te schatten of ze moet doorverwijzen naar een arts in geval van pathologie (Nationale Raad 

voor de Vroedvrouwen, 2006).  

 

In de praktijk valt te zien dat de zwangere vrouw in het ziekenhuis bevalt en dat de gynaecoloog 

het beleid van de parturiënte uitstippelt. Het is dan de vroedvrouw die dit beleid uitvoert in 

samenwerking met de gynaecoloog. Er zijn slechts weinig volledig fysiologische bevallingen in 

Vlaanderen en bijgevolg dus slechts weinig bevallingen waar de vroedvrouw volledig autonoom 

kan werken. Zo werd in 2010 23.8% van de baringen geïnduceerd in Vlaanderen. Dit is geen 

fysiologische start van de arbeid. Hierdoor valt dit niet meer onder de volledige bevoegdheid van 

de vroedvrouw. Ook kozen 67.7% van de Vlaamse vrouwen in arbeid voor epidurale analgesie 

(Cammu, Martens, Martens, Van Mol, & Defoort, 2011). Zoals eerder uitgelegd mag de 

vroedvrouw niet de verantwoordelijkheid nemen bij een parturiënte met epidurale analgesie. Zij 

is enkel bevoegd medewerking te verlenen aan de arts bij het toezicht op deze parturiënte (KB, 

1991). Er eindigt ook 10,1% van de bevallingen in een kunstverlossing. Hierin worden alle 

bevallingen gerekend die worden geassisteerd met een vacuümextractie of forceps.  Ook deze 

bevallingen vallen niet onder de bevoegdheid van de vroedvrouw. Tot slot eindigen ook 19.4% 

van de zwangerschappen in een geboorte via sectio (Cammu et al., 2011). Al deze zaken 

opgeteld, zijn er toch een relatief groot aantal bevallingen in Vlaanderen die niet fysiologisch zijn 

en bijgevolg dus ook niet onder de bevoegdheid van de vroedvrouw vallen. Er zijn echter geen 

gegevens over het aantal fysiologische bevallingen in het ziekenhuis die door een vroedvrouw 

worden verricht (De Grave et al., 2011). 

 

Het is duidelijk dat de Belgische vroedvrouw wettelijk de bevoegdheid heeft de fysiologische 

arbeid en bevalling zelfstandig te begeleiden en de eerste zorgen toe te dienen aan de 

pasgeborene (KB, 1991). In praktijk valt echter op dat er veel vrouwen opgevolgd worden door 

een gynaecoloog tijdens de zwangerschap en dat er in de Vlaamse ziekenhuizen niet heel veel 

fysiologische bevallingen plaatsvinden (De Grave et al., 2011 ; Cammu et al., 2011).  

 
 

5.1.5 Postnataal 

 
Het is reeds duidelijk wat de prenatale en perpartale bevoegdheden van de vroedvrouw in België 

zijn, maar wat zijn deze bevoegdheden nu in de postnatale periode? Eerst wordt er dieper 

ingegaan op het onmiddellijke postpartum, de eerste dagen na de geboorte. Vervolgens komen 

de bevoegdheden van ongeveer zes tot acht weken postpartum aan bod.  

Een kraamvrouw wordt door het Van Dale woordenboek omschreven als een ‘pas bevallen 

moeder die nog rust moet houden’ (Van Dale, 2012). Er zijn verschillende interpretaties van de 

kraamperiode. In ruimere zin verstaat men onder kraamperiode de eerste zes weken na de 

bevalling. In deze zes weken herstelt het lichaam van de zwangerschap en bevalling. Hierdoor 
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valt het postnatale onderzoek dan ook meestal na ongeveer zes weken. Als we de kraamperiode 

in engere zin gaan bekijken, dan bedoelen we de eerste tien dagen postpartum (Geerdens & 

Gooris, 2003) . In deze periode kan de vroedvrouw instaan voor onder meer het toezicht op de 

kraamvrouw en haar baby, maar ook voor de zorg voor hen en de verzorging (De Grave et al., 

2011). 

In het deel dat handelde over de partus werd duidelijk dat de eerste zorgen ook onder de 

bevoegdheid van de vroedvrouw vallen indien alles normaal verloopt (KB, 1991). Na de partus 

wordt de vrouw overgebracht naar de kraamafdeling. De gemiddelde duur van het verblijf op de 

kraamafdeling in de Vlaamse ziekenhuizen na een normale vaginale bevalling bedraagt vijf tot zes 

dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling (AZ Sint-Lucas Brugge, 2012;  AZ Sint-Lucas Gent, 

2011;  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, 2011). In de nomenclatuur voor de vroedvrouwen staat 

duidelijk dat zij het toezicht op en de verzorging van baby en kraamvrouw op zich mogen nemen 

(Nomenclatuur, 2011).  

Drie tot vijf dagen na de geboorte worden de meeste baby’s gescreend op elf metabole 

aandoeningen (Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, n.d.). De opsporing 

hiervan is gratis en niet verplicht, doch heeft de vroedvrouw een morele meldingsplicht (Vogels, 

2003; De Grave et al., 2011).  Dit valt onder het postnataal toezicht en verzorging die in de 

Nomenclatuur voor vroedvrouwen omschreven staat (Nomenclatuur, 2011). Ook het Koninklijk 

Besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw maakt duidelijk dat de 

begeleiding en verzorging van moeder en kind tijdens het normale postpartum tot de 

bevoegdheid van de vroedvrouw hoort (1991).  

In de Nomenclatuur van de Belgische vroedvrouw staat geschreven dat de begeleiding en 

verzorging van vrouw en baby tot haar bevoegdheid behoort tot een jaar na de geboorte 

(Nomenclatuur, 2011). Hieruit kan worden afgeleid dat ook de postpartumcontrole na gemiddeld 

zes weken tot de bevoegdheid van de vroedvrouw behoort. In België gebeuren deze 

postpartumcontroles echter meestal bij de gynaecoloog. Ondanks de bevoegdheid, gebeurt dit in 

praktijk dus zelden door de vroedvrouw  (H. De Grave, persoonlijke communicatie, 5 maart 

2012). 

Aan de hand van de veranderingen in de Nomenclatuur valt op dat de vroedvrouw steeds meer 

aandeel krijgt in de postnatale zorg (De Grave et al., 2011). Zo zijn er in 2010 nieuwe nummers 

voor borstvoedingbegeleiding toegevoegd (RIZIV, 2011). De kraamzorg wordt ook (gedeeltelijk) 

terugbetaald door mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen (Bond Moyson Oost-Vlaanderen, 

2010; Kraamkaravaan, 2012; Skoebiedoe, n.d.).  

 
Aan de hand van deze informatie kunnen we besluiten dat de vroedvrouw wettelijk gezien de 

bevoegdheid heeft om moeder en baby op te volgen tot een jaar na de geboorte indien de 

postpartumperiode normaal verloopt (KB, 1991; Nomenclatuur, 2011). We merken dat de 

vroedvrouw een steeds groter aandeel krijgt in de postpartumzorg, voornamelijk kort na de 

bevalling (De Grave et al., 2011). We zien echter ook dat de postpartumcontrole van de vrouw, 

ongeveer zes weken na de bevalling, zelden door de vroedvrouw gebeurt, ondanks dat dit ook 

tot haar bevoegdheid hoort (H. De Grave, persoonlijke communicatie).  

 



23 

 

5.2 Het beroepsprofiel van de vroedvrouw in Zweden 
 

5.2.1  Algemeen 

 
In dit hoofdstuk wordt het beroepsprofiel van de vroedvrouw in Zweden besproken. Eerst zal er 

in elk deel een algemene beschrijving worden gegeven van de bevoegdheden van de Zweedse 

vroedvrouw. Vervolgens zullen deze bevindingen ook vergeleken worden met deze van de 

Belgische vroedvrouw. In dit hoofdstuk komen de bevoegdheden van de vroedvrouw aan bod in 

de prenatale zorg, perpartaal en tot slot ook postnataal. Wat in dit deel meer aan bod zal komen 

dan in het deel over België zijn de preconceptionele zorg en anticonceptie. Het gaat nu om het 

theoretische deel van dit beroepsprofiel. In hoofdstuk zes wordt deze theorie getoetst aan de 

praktijk, onder meer aan de hand van persoonlijke stage-ervaringen.  

 

Om te beginnen is er een verschil in het hanteren van de definitie van vroedvrouw. In België 

baseert men zich hiervoor op de definitie die werd gepubliceerd door de ICM (Nationale Raad 

voor de Vroedvrouwen, 2006). In Zweden daarentegen gebruikt men geen vaste definitie voor de 

vroedvrouw, maar eerder een omschrijving van competenties die een Zweedse vroedvrouw 

moet bezitten. Binnen die competentiebeschrijving valt men dan wel terug op internationale 

definities. Zo gaat men voor het verduidelijken van de reproductieve gezondheidszorg verwijzen 

naar de definitie van de WHO (Socialstyrelsen, 2001). Wat wel overeenkomt met België is de 

verwijzing naar het belang van de “Internationale ethische code voor vroedvrouwen” (Nationale 

Raad voor de Vroedvrouwen, 2006; Socialstyrelsen, 2006). 

 

In de beschrijving van het profiel van de vroedvrouw zijn er drie grote domeinen terug te vinden 

voor de vroedvrouw in Zweden. Ten eerste is er de seksuele en reproductieve gezondheidszorg. 

In Zweden is het werkterrein van de vroedvrouw binnen dit domein veel groter dan in België. Zo 

heeft zij onder meer de bevoegdheid tot het voorschrijven van anticonceptie. Hier komen we 

later nog op terug. Een tweede werkveld voor de vroedvrouw bevat onderzoek, ontwikkeling en 

educatie (Socialstyrelsen, 2006). Net zoals in België is evidence-based werken dus ook in Zweden 

heel belangrijk (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006; Socialstyrelsen, 2006). Een andere 

gelijkenis is de aandacht voor studentenbegeleiding. De vroedvrouw in Zweden wordt 

verondersteld de student nieuwe zaken bij te leren, de student te begeleiden in zijn/haar 

leerproces en bijgevolg ook te evalueren. Als laatste werkterrein voor de vroedvrouw wordt het 

management en de organisatie beschreven. Dit gaat enerzijds over het kunnen samenwerken 

met anderen binnen het eigen team en ook interdisciplinair. Anderzijds houdt dit ook in dat men 

als vroedvrouw voor elke patiënte een individueel zorgplan opstelt dat het beste bij haar 

behoeften past (Socialstyrelsen, 2006).  

 

De vroedvrouw in Zweden is verplicht zich aan te sluiten bij de Nationale Raad van Gezondheid 

(Socialstyrelsen). In Zweden is er geen vast aantal uren bijscholing bepaald zoals in België 

(Onkelinx, 2010). Wel staat er in de competentiebeschrijving dat de vroedvrouw zich op 

regelmatige basis moet bijscholen en de eigen vaardigheden verder moet ontwikkelen 

(Socialstyrelsen, 2006). In de wet staat ook vermeld dat de vroedvrouw zich op de hoogte moet 
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houden van nieuwigheden binnen de gynaecologische en verloskundige zorg om op die manier 

vertrouwd te raken met nieuwe bevindingen (Regeringskansliet Rättsdatabaser, 1955). De 

vroedvrouw is dus ook in Zweden verplicht zich bij te scholen, maar in tegenstelling tot in België 

staat hier geen vast aantal uren voor opgesteld (Socialstyrelsen, 2006; Onkelinx, 2010).  

 
 

5.2.2 Preconceptioneel / anticonceptie 

 
Op gebied van anticonceptie en preconceptionele zorg is er een groot verschil tussen de 

bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden en deze van de vroedvrouw in België. Zoals eerder 

vermeld staat er in de Belgische nomenclatuur voor vroedvrouwen niets omschreven in verband 

met preconceptionele zorg. Ook in verband met anticonceptie en GVO hieromtrent staat niets 

neergeschreven (Nomenclatuur, 2011). 

 

In Zweden is de taak van de vroedvrouw rond anticonceptie heel groot. Zowel de GVO 

hieromtrent als het effectief voorschrijven en eventueel het plaatsen van de 

anticonceptiemiddelen behoren tot haar takenpakket. Dit houdt onder meer in dat de 

vroedvrouw instaat voor de seksuele voorlichting, zowel bij jongeren als bij volwassenen 

(Socialstyrelsen, 2006). Zoals reeds vermeld heeft de vroedvrouw in België ook een taak in de 

seksuele en relationele vorming volgens het Beroepsprofiel, maar zij heeft geen bevoegdheid om 

zelf anticonceptie voor te schrijven (Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, 2006; KB, 1990). De 

vroedvrouw in Zweden heeft deze bevoegdheid wel en dit sinds 1978 (Socialstyrelsen, 2006; 

Sundstrom-feigenberg, 1984). Ze moet hiervoor wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet 

ze minstens 30 uur bijscholing gevolgd hebben rond anticonceptie. Verder moet de vroedvrouw 

effectief werkzaam zijn op een dienst waar het voorschrijven van anticonceptie aan bod komt. 

Een bijkomende voorwaarde is dat de vroedvrouw zich hiervoor registreert bij het 

Socialstyrelsen, dezelfde organisatie als waar men zich als vroedvrouw sowieso moet registreren 

(SOSFS, 1996).  

 

Het plaatsen en verwijderen van intra-uteriene anticonceptie behoort volgens de ICM niet tot 

basisvaardigheden van de vroedvrouw. De ICM klasseerde dit bij de additionele bevoegdheden, 

net zoals het plaatsen en verwijderen van contraceptieve implantaten (ICM, 2010). Een 

voorbeeld hiervan is het hormonaal staafje dat in de arm wordt geplaatst. Dit gebeurt 

daadwerkelijk door de vroedvrouw in Zweden (Socialstyrelsen, 2006). Het voorschrijven van 

medicatie door de vroedvrouw beperkt zich echter niet tot de anticonceptie. De vroedvrouw is 

bevoegd tot het voorschrijven van medicatie met betrekking tot de geboorte. Dit houdt in dat de 

vroedvrouw onder meer ook oxytocine kan voorschrijven, ter bevordering van contractie s van de 

baarmoeder tijdens en na de arbeid en bevalling.  (SOSFS, 1996). Hier wordt ook nog verder op 

ingegaan in het zesde hoofdstuk waarin wordt uitgelegd hoe deze bevoegdheden zich uiten in de 

praktijk. Indien er elementen veranderen inzake het voorschrijven van middelen met betrekking 

tot de geboorte dan wordt de vroedvrouw hiervan op de hoogte gebracht (SOSFS, 1996).  

 

Specifiek over de preconceptionele zorg in Zweden staat er niet veel vermeld in de officiële 

documenten voor de vroedvrouw. Een van de drie grote luiken van het werk van de vroedvrouw 
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in Zweden is wel de seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Hieronder valt ook de 

preconceptionele zorg. Specifiek staat vermeld dat de vroedvrouw in staat moet zijn om factoren 

te kunnen duiden die invloed hebben op de geslachtsontwikkeling van jongens en meisjes en op 

de vruchtbare levenscyclus (Socialstyrelsen, 2006). Hieruit kan worden afgeleid dat de 

preconceptionele zorg in Zweden zeker tot de bevoegdheid van de vroedvrouw hoort. 

 
 

5.2.3 Prenataal  

  
In dit hoofdstuk worden de bevoegdheden besproken van de Zweedse vroedvrouw tijdens de 

prenatale fase. De vroedvrouw in Zweden is bevoegd om zelfstandig een normale zwangerschap 

op te volgen. Het is haar verantwoordelijkheid om eventuele afwijkingen van het normale op te 

sporen en vervolgens de zwangere vrouw door te verwijzen (Socialstyrelsen, 2006). De 

vroedvrouw is in Zweden de eerste keuze van de vrouw voor de opvolging van haar 

zwangerschap (Nordfjell, 2011). De prenatale zorg in Zweden gebeurt dan ook standaard volledig 

bij een vroedvrouw. Indien zij afwijkingen vaststelt verwijst zij door naar de dokter. Indien alles 

normaal verloopt, komt de vrouw voor elke consultatie langs bij de vroedvrouw (Socialstyrelsen, 

2006). Enkel voor de echografie kan het zijn dat de gezonde zwangere vrouw een dokter ziet 

(Van Teijlingen, Lowis, McCaffery, & Porter, 2004). Deze echografieën kunnen echter ook worden 

uitgevoerd door een vroedvrouw die hierin gespecialiseerd is (Vårdförbundet, 2009). 

 

Tijdens de zwangerschap staat de vroedvrouw in voor zowel de medische opvolging van de 

zwangerschap alsook de GVO met betrekking tot zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Het 

is ook in Zweden heel belangrijk dat de vroedvrouw weet wat fysiologisch is en wat moet 

doorverwezen worden naar de dokter (Socialstyrelsen, 2006). Verschillend met België is wel dat 

een vrouw die een risicozwangerschap heeft niet enkel wordt opgevolgd door de gynaecoloog. 

De vrouw zal ook nog steeds bij de vroedvrouw gaan voor de normale consultaties en de dokter 

zal specifiek de pathologie behandelen (I. Oloffson, 12 november 2011, persoonlijke 

communicatie). In de competentiebeschrijving staat ook duidelijk omschreven dat de 

vroedvrouw de zorg voor een gecompliceerde zwangerschap op zich moet kunnen nemen. Het is 

wel enkel de fysiologische zwangerschap die ze volledig zelfstandig moet kunnen begeleiden 

(Socialstyrelsen, 2006). Indien de Wet van 13 december 2006 wordt omgezet in een 

uitvoeringsbesluit zal dit ook het geval zijn voor de Belgische vroedvrouw (Eggermont, 2007).  

 

Voorgaande tekst maakt duidelijk dat de taak van de vroedvrouw veel ruimer is dan enkel de 

medische begeleiding. De vroedvrouw is in Zweden de persoon die de zwangerschap begeleidt 

en die een heel persoonlijk contact heeft met de zwangere vrouw. Men probeert de continuïteit 

binnen deze prenatale zorg te bewaken en er voor te zorgen dat een zwangere vrouw gedurende 

de volledige zwangerschap door dezelfde vroedvrouw wordt gevolgd (Van Teijlingen et al., 2004). 

Er bestaat een basisprogramma voor de vroedvrouwen in verband met de prenatale zorg. Het 

zijn richtlijnen, vergelijkbaar met deze van het KCE. In dit basisprogramma staat duidelijk dat er 

vanaf de eerste bijeenkomst een goed gevoel moet zijn bij de ouders. Het begin van de 

zwangerschap is namelijk het begin van een langdurige relatie tussen de vroedvrouw en de 

zwangere vrouw (Processgruppen för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011). De continuïteit 
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is dus heel belangrijk. Deze continuïteit is echter niet volledig aangezien de vroedvrouwen die 

werken op de prenatale dienst niet aanwezig zullen zijn voor de bevalling op het verloskwartier 

(Wilde-Larsson, Sandin-Bojö, Starrin, & Larsson, 2011). Er is ook een positieve kant aan deze 

situatie. Deze vroedvrouwen doen namelijk enkel de pre- en postnatale consultaties en zijn 

bijgevolg heel bekwaam binnen dit gebied, zij zijn echte specialisten (Van Teijlingen et al., 2004).  

 

In Zweden wordt uitgegaan van  acht tot negen consultaties voor een primipara en zeven tot acht 

consultaties voor een multipara. Onderzoek toont echter aan dat er meer consultaties 

plaatsvinden in de praktijk. Er zou een gemiddeld aantal consultaties zijn van 9,3 bij een 

vroedvrouw en 1,8 bij een dokter bij een primipara. Een multipara zou gemiddeld 8,5 

consultaties hebben bij de vroedvrouw en ook 1,8 bij de dokter (Hildingsson, Rådestad, & 

Waldenström, 2005). Het exacte aantal consultaties zal afhangen van de vrouw. Er wordt 

normaliter aan het begin van de zwangerschap een zorgplan opgesteld samen met de 

vroedvrouw. Dit zorgplan wordt echter aangepast in de loop van de zwangerschap indien dit 

nodig zou blijken. Het aantal consultaties dat wordt voorgesteld is een basis. Hiervan kan steeds 

afgeweken worden indien nodig (Processgruppen för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011). 

De vrouw kan zelf bepalen wanneer zij nood heeft aan meerdere consultaties (Van Teijlingen et 

al., 2004). De vroedvrouw moet echter ook kunnen inschatten wanneer een vrouw nood heeft 

aan meer informatie en dus eventueel aan een extra consultatie, ook wanneer de vrouw hier niet 

zelf om vraagt (Socialstyrelsen, 2006). Algemeen kan gesteld worden dat er in Zweden minder 

consultaties worden aangeraden en er ook minder consultaties zijn in de praktijk in vergelijking 

met België (Hildingsson et al., 2005; KCE, 2004; De Gauquier & Remacle, 2007).  

 

Een belangrijke parameter in de prenatale zorg in Zweden is het BMI. Sinds 1992 is men gestart 

met het bepalen hiervan. Er was een duidelijke stijging van het gemiddelde BMI bij de zwangere 

vrouw in Zweden van 1993 tot 2002. Vanaf 2003 stabiliseerde deze zich duidelijk (Hälso- och 

sjukvård, 2011). Zoals eerder vermeld wordt ook door de KCE-richtlijnen in België aangeraden om 

het BMI te bepalen als onderdeel van de risicoselectie (KCE, 2004).  

 

Een andere belangrijke prenatale taak van de vroedvrouw is GVO, zowel algemeen als specifiek 

voor mensen die angstig zijn ten opzichte van arbeid en bevalling (Socialstyrelsen, 2006). Een 

Zweedse studie toont aan dat vrouwen die heel veel angst hebben voor de arbeid en de 

bevalling, ook meer kans hebben op een instrumentele verlossing of sectio. Deze studie ging ook 

om vrouwen die psychologische begeleiding hadden gekregen tijdens de zwangerschap om met 

deze angst om te gaan. Het is dus een belangrijke taak van de vroedvrouw om deze vrouwen 

duidelijke uitleg te geven over de voor- en nadelen van onder meer electieve sectio’s, epidurale 

analgesie, … Het geven van deze uitleg moet in de zwangerschap gebeuren (Sydsjö, Sydsjö, 

Gunnervik, Bladh, & Josefsson, 2011). Zo staat er in het basisprogramma van de vroedvrouwen in 

Västerbotten, een provincie in het noordoosten van Zweden, dat er rond 35 weken 

zwangerschap een samenvatting moet gemaakt worden van de zwangerschap. Deze 

samenvatting bevat dan onder meer een reflectie van de zwangerschap. Wat hier ook aan bod 

komt is het beeld dat de vrouw/het koppel heeft van de bevalling. Hier is het belangrijk dat de 

vroedvrouw goed luistert naar de vrouw/het koppel, zodat ze hun plannen ook kan helpen 
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verduidelijken. Ook algemene prenatale GVO is heel belangrijk. Tijdens de consultatie rond 

zestien weken zwangerschap wordt veel informatie rond de vrouw verzameld. Men gaat hier in 

op zowel de fysieke toestand als de emotionele en sociale context van de vrouw. Indien een 

vrouw geen Zweeds spreekt, is men verplicht een tolk in te schakelen voor deze consultatie zodat 

de vroedvrouw een duidelijk zicht heeft op de situatie van de vrouw en zodat de vrouw ook weet 

wat haar te wachten staat met betrekking tot opvolging door de vroedvrouw (Processgruppen 

för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011).    

 

Er wordt de Zweedse vroedvrouwen aangeraden om ook tijdens elke consultatie naar de foetale 

harttonen te luisteren met behulp van een doptone. Een verschil met België is wel dat dit in 

België wordt aangeraden vanaf twaalf weken zwangerschap en in Zweden pas vanaf achttien 

weken. Net zoals in de KCE-richtlijnen staat ook in het basisprogramma voor vroedvrouwen in 

Västerbotten welke bloedonderzoeken het best gebeuren tijdens de zwangerschap. Gelijklopend 

met België wordt er in Zweden aangeraden om het bloed in het begin van de zwangerschap te 

testen op rubella, syfillis, hepatitis B en HIV. Ook het bepalen van bloedgroep, rhesusfactor en 

ijzergehalte wordt aangeraden in de zwangerschap (KCE, 2004; Processgruppen för 

Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011). In Zweden worden in het begin van de zwangerschap 

de glucosewaarden in het bloed getest. Dit gebeurt dan opnieuw op 24 weken zwangerschap ter 

opsporing van eventuele zwangerschapsdiabetes (Processgruppen för Mödrahälsovård och 

Obstetrik i VLL, 2011). Dit is anders in België. In België wordt aangeraden om te testen tussen 24 

en 28 weken zwangerschap. Er staat niets beschreven in verband met een eventuele bepaling 

van de glucosewaarden in het begin van de zwangerschap. Het KCE vermeldt wel dat er nog 

onvoldoende bewijs is om een bepaalde opsporingstechniek als de beste te beschouwen (KCE, 

2004). Wat wel overeenkomt met België is dat men ook in Zweden aanraadt om tijdens elke 

consultatie de bloeddruk te nemen en de urine te testen op proteïnurie (KCE, 2004; 

Processgruppen för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011).   

 

De bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden zijn vrij gelijklopend met die van de Belgische 

vroedvrouw. Officieel is de bevoegdheid van de Zweedse vroedvrouw ook de fysiologische 

zwangerschap. Als het om een risicozwangerschap gaat, heeft de vroedvrouw in Zweden echter 

een veel grotere taak dan de Belgische vroedvrouw. De dokter volgt de vrouw namelijk extra op, 

maar de consultaties bij de vroedvrouw blijven plaatsvinden (Socialstyrelsen, 2006). Of deze 

bevoegdheden zich ook uiten in de praktijk wordt duidelijk in het zesde hoofdstuk.  
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5.2.4 Perpartaal 

 
Het is reeds duidelijk dat de vroedvrouw in Zweden meer bevoegdheden heeft op gebied van 

anticonceptie, preconceptionele zorg en prenatale zorg. Hier wordt verder ingegaan op de 

bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de arbeid en de bevalling. Bij de bespreking van de 

bevoegdheden in België kon er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 

bevoegdheden tijdens de arbeid en die tijdens de bevalling en vlak na de bevalling. In Zweden 

wordt er vaak gesproken over ‘arbeid en bevalling’  (Socialstyrelsen, 2006). Om die reden wordt 

dit hoofdstuk anders ingedeeld dan het hoofdstuk met betrekking tot de bevoegdheden van de 

Belgische vroedvrouw tijdens arbeid en bevalling. Eerst en vooral wordt de Zweedse definitie van 

een normale bevalling onder de loep genomen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de 

bevallingen die effectief verricht worden door de vroedvrouw. Hierna is het onderzoeken van de 

specifieke bevoegdheden van de Zweedse vroedvrouw tijdens arbeid en bevalling aan de beurt. 

Tot slot worden de grootste theoretische verschillen tussen de bevoegdheden van de 

vroedvrouw in België en Zweden op het verloskwartier duidelijk gemaakt. De verschillen in de 

praktijk worden belicht in het zesde hoofdstuk. 

 

In Zweden zijn de algemene bevoegdheden voor de vroedvrouw tijdens arbeid en bevalling, net 

zoals in België, de fysiologische arbeid en bevalling (Socialstyrelsen, 2006; KB, 1991). Er is een 

handleiding opgesteld voor Zweedse verloskundigen en gynaecologen in verband met de 

normale arbeid en bevalling. Deze handleiding werd opgesteld met twee grote doelen. Enerzijds 

wil men gezonde moeders en baby’s bekomen. Anderzijds wil men ook dat de bevalling positief 

ervaren wordt. Deze twee doelen wil men bereiken met zo weinig mogelijk interventies tijdens 

de arbeid en de bevalling (Socialstyrelsen, 2001). Vrouwen met een negatieve eerste ervaring 

hebben meer kans om de volgende zwangerschap meer schrik te hebben voor de bevalling en 

bijgevolg meer kans dat de zwangerschap met een sectio eindigt (Sydsjö et al., 2011). Verder is 

het ook belangrijk dat er een duidelijke omschrijving is van wat een normale bevalling inhoudt. 

Op die manier kan er een eenvoudigere taakverdeling zijn tussen de vroedvrouwen en artsen. Dit 

leidt dan weer tot een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines (Socialstyrelsen, 

2001).  

 

Alvorens er dieper wordt ingegaan op dit hoofdstuk is het belangrijk dat er een duidelijke 

definitie is van een normale bevalling in Zweden. Dit is echter niet eenvoudig. Als men analgesie 

en optimalisatie van de arbeid niet als een normale bevalling beschouwt, dan wordt minder dan 

10% van alle bevallingen als normaal geclassificeerd. Daarom dat men een normale bevalling in 

Zweden niet gelijkstelt aan een natuurlijke bevalling. In aanvulling hiervan spreekt men over 

laagrisico en hoogrisico. Men moet de toegekende definitie van laag- en hoogrisico constant 

controleren, zowel tijdens zwangerschap als tijdens arbeid en bevalling. Ondanks deze informatie 

is er toch een basis van consensus omtrent een normale bevalling die onder meer tot uiting komt 

in de WHO-definitie (Socialstyrelsen, 2001). Er zijn enkele belangrijke criteria om een bevalling 

als normaal te definiëren. Deze zijn ongeveer gelijk met die in België. Het moet om een 

eenlingzwangerschap gaan, de zwangerschapsduur moet tussen de 37 weken en 41 weken en zes 

dagen liggen,… Een verschil met de bevoegdheden in België is dat een hoofdligging in Zweden als 
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normaal wordt beschouwd (Socialstyrelsen, 2001). In België is men specifieker, de vroedvrouw is 

namelijk enkel bevoegd een bevalling te verrichten als de baby zich in achterhoofdsligging 

presenteert (KB, 1991). Verder is het belangrijk dat er geen complicaties zijn van bij het begin van 

de arbeid tot na de geboorte van de placenta. Socialstyrelsen maakt verder nog duidelijk dat 

begrippen zoals epidurale verdoving en weeënstimulatie kunnen worden opgenome n in de 

beschouwing van een normale bevalling bij een verder normaal verloop van de arbeid en 

bevalling (Socialstyrelsen, 2001). Dit is een groot verschil met België waar zaken als analgesie en 

optimalisatie duidelijk niet meer tot het terrein van de vroedvrouw behoren. De vroedvrouw in 

België kan dan enkel medewerking verlenen in het toezicht op de parturiënte, maar zij kan deze 

arbeid en bevalling niet meer onder haar verantwoordelijkheid verrichten. Die 

verantwoordelijkheid ligt dan bij de gynaecoloog (Gewijzigd KB 1991, 2007).  

 

Verder is het belangrijk te weten dat de vroedvrouw in Zweden verantwoordelijk is voor de zorg 

van alle vrouwen die vaginaal bevallen. Wanneer zich complicaties voordoen werkt zij samen met 

de dokters (Wilde-Larsson et al., 2011). In het jaar 2000 werden 75% van de bevallingen in 

Zweden onder verantwoordelijkheid van een vroedvrouw verricht, 12% werd geleid door een 

gynaecoloog. Tot slot waren er 13% van de bevallingen die verricht werden door een 

samenwerking tussen de vroedvrouw en gynaecoloog (Geerdens, 2005). Men heeft geen zicht op 

het aantal bevallingen dat in de Belgische ziekenhuizen door de vroedvrouwen wordt verricht, 

hier heeft men geen gegevens over. We weten wel dat er niet veel fysiologische bevallingen 

plaatsvinden in de ziekenhuizen in België, waardoor de vroedvrouw hier niet meer bevoegd voor 

is (Cammu et al., 2010).  

 

Zoals eerder vermeld, gebeurt de begeleiding van de vrouw tijdens de zwangerschap door een 

andere vroedvrouw dan tijdens de arbeid en bevalling. Hierdoor is de vroedvrouw op het 

verloskwartier een vreemde voor de parturiënte in het begin van de arbeid (Wilde -Larsson et al., 

2001; Van Teijlingen et al., 2004). Hier moet aandacht aan besteed worden door de vroedvrouw 

om de vrouw een zo positief mogelijke ervaring te geven van de arbeid en bevalling 

(Socialstyrelsen, 2006). Aan het begin van dit hoofdstuk werd reeds duidelijk dat het in Zweden 

belangrijk is dat de vrouw haar arbeid en bevalling positief ervaart (Socialstyrelsen, 2001).  

 

De vroedvrouw in Zweden is net zoals de vroedvrouw in België bevoegd om volledig zelfstandig 

de normale arbeid op te volgen (Socialstyrelsen, 2006; KB, 1991). Het werd reeds duidelijk dat 

het begrip ‘normale arbeid en bevalling’ ruimer geïnterpreteerd wordt dan in België. Hierdoor 

behoort bijvoorbeeld een arbeid met epidurale analgesie en optimalisatie tot de bevoegdheid 

van de Zweedse vroedvrouw (Socialstyrelsen, 2001). Ook tijdens de bevalling zelf zijn de 

bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden ruimer dan in België. De fysiologie blijft de basis 

van haar bevoegdheden, maar indien nodig reiken haar bevoegdheden verder dan de fysiologie. 

Zo is het, indien noodzakelijk, een taak van de vroedvrouw om een vacuümextractie uit te voeren 

(Socialstyrelsen, 2006). Dit is een groot verschil met België. In België is dit een van de 

handelingen die uitdrukkelijk verboden zijn voor de vroedvrouw (Gewijzigd KB 1991, 2007). 

Naast het uitvoeren van een vacuümextractie, mag de Zweedse vroedvrouw ook een manuele 

bevalling uitvoeren (Socialstyrelsen, 2006). Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat de vroedvrouw 
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in staat moet zijn om de juiste handelingen te stellen bij een schouderdystocie tijdens de 

bevalling. Anderzijds betekent dit ook dat de vroedvrouw indien nodig een manuele geboorte 

van de placenta moet kunnen uitvoeren (L. Sjöström, persoonlijke communicatie, 13 maart 

2012). Deze handelingen staan in België omschreven als verboden voor de vroedvrouw, met 

uitzondering van noodsituaties (KB, 1991). Indien noodzakelijk is de Belgische vroedvrouw, net 

zoals de Zweedse vroedvrouw, bevoegd voor een manuele geboorte van de placenta. Deze 

vaardigheden staan ook door de ICM benoemd als basisvaardigheden (ICM, 2011).  

 

We verwijzen hier graag opnieuw naar de omschrijving van de essentiële competenties van de 

vroedvrouw volgens de ICM. Zoals eerder aan bod kwam, zijn deze competenties enerzijds 

onderverdeeld in basisvaardigheden die elke vroedvrouw zou moeten bezitten. Anderzijds zijn er 

ook nog toegevoegde vaardigheden die de vroedvrouw niet in elk land mag uitoefenen. Hierbij 

valt op dat de vaardigheden van de Belgische vroedvrouw beperkt zijn tot enkel de 

basisvaardigheden terwijl de vroedvrouw in Zweden ook bevoegd is om enkele additionele 

vaardigheden uit te voeren. Het uitvoeren van een vacuümextractie en het hechten van 

derdegraadsrupturen behoren tot deze extra vaardigheden (ICM, 2011; I. Olofsson, persoonlijke 

communicatie, 8 november 2011).  

 

Als besluit van dit deel kan gesteld worden dat de vroedvrouw in Zweden toch ruimere 

bevoegdheden heeft dan de Belgische vroedvrouw. Ondanks men ook de fysiologie als basis 

heeft, zijn de interpretaties van wat tot een normale bevalling behoort veel ruimer in Zweden in 

vergelijking tot België. Wanneer er complicaties optreden tijdens de bevalling mag de Zweedse 

vroedvrouw ook meer zelfstandig ondernemen. In het zesde hoofdstuk wordt gekeken of deze 

extra bevoegdheden zich ook uiten in de praktijk.  

 
 

5.2.5 Postnataal 

 
Gelijklopend met het deel over de postpartumzorg in België, wordt eerst het onmiddellijke 

postpartum besproken. Vervolgens gaan we dieper in op de eventuele postpartumzorg door de 

vroedvrouw enkele weken na de bevalling. 

 

De Zweedse vroedvrouw is bevoegd voor de normale postnatale zorg van moeder en baby 

(Socialstyrelsen, 2006). Deze bevoegdheid komt overeen met die van de Belgische vroedvrouw 

(KB, 1991). De vroedvrouw kan instaan voor de eerste zorgen van de neonatus. Een opvallend 

verschil met België is de verblijfsduur in het ziekenhuis. Het is gebruikelijk dat de vrouwen met 

hun pasgeborene twee dagen na de bevalling het ziekenhuis verlaten (Ellberg, 2008). In 

Vlaanderen is de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis vijf tot zes dagen (AZ Sint-Lucas 

Brugge, 2012; AZ Sint-Lucas Gent, 2011;  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, 2011).  

 

In het vorige deel rond de postpartumzorg in België viel op dat de vroedvrouw bevoegd is voor 

de opvolging van de vrouw en baby tot een jaar na de bevalling (KB, 1991; Nomenclatuur, 2011). 

Dit staat voor de Zweedse vroedvrouw nergens vermeld. In Zweden is er enkel informatie te 

vinden over bevoegdheden tijdens de postnatale periode (Socialstyrelsen, 2006). Deze 



31 

 

postnatale periode wordt niet concreter beschreven door Socialstyrelsen [The National Board of 

Health and Welfare]. Het is niet duidelijk tot wanneer de vroedvrouw de zorg voor moeder en 

kind op zich mag nemen. In het zesde hoofdstuk wordt duidelijk tot wanneer de vroedvrouw de 

zorg voor moeder en kind op zich neemt in de praktijk. 

 

Het is wel duidelijk dat de vroedvrouw de postpartumcontrole mag uitvoeren die enkele weken 

na de bevalling plaatsvindt. De inhoud van deze postpartumcontrole staat uitgewerkt in het 

basisprogramma dat reeds genoemd werd voor de prenatale bevoegdheden van de Zweedse 

vroedvrouw. Hierin staat dat de vroedvrouw zes tot twaalf weken na de bevalling de 

postpartumcontrole van de vrouw zelfstandig mag uitvoeren. Deze postpartumcontrole bevat 

onder meer een gynaecologisch onderzoek. Verder worden ook borstvoeding en anticonceptie 

besproken. Ook de algemene beleving van het ouderschap wordt bevraagd. Ook het 

hemoglobinegehalte en de bloeddruk worden gecontroleerd (Processgruppen för 

Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011). 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis in Zweden 

heel wat korter is dan die in Vlaanderen. Hierdoor is ook de postpartumzorg anders. Het is niet 

helemaal duidelijk hoelang de vroedvrouw bevoegd is om de kraamvrouw en haar baby op te 

volgen. De vroedvrouw mag wel het postpartumonderzoek doen dat enkele weken na de 

bevalling plaatsvindt. Of dit ook in de praktijk gebeurt, wordt duidelijk in het zesde hoofdstuk. 
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6 De bevoegdheden van de vroedvrouw in de praktijk in Skellefteå 

 
In het vijfde hoofdstuk werd duidelijk dat het takenpakket van de vroedvrouw in Zweden 

uitgebreider is dan dat van de vroedvrouw in België. Het is niet vanzelfsprekend dat deze 

bevoegdheden van de vroedvrouw ook effectief in de praktijk worden uitgevoerd door de 

vroedvrouw. Zo is de vroedvrouw in België ook wettelijk bevoegd om de zwangerschap 

zelfstandig op te volgen en om een fysiologische bevalling volledig onder haar 

verantwoordelijkheid uit te voeren (KB, 1991). In praktijk wordt echter gezien dat er veel 

zwangerschappen worden opgevolgd door een gynaecoloog en dat er in de Vlaamse 

ziekenhuizen niet veel fysiologische bevallingen zijn (De Grave et al., 2011; Cammu et al., 2011). 

Om die reden is het belangrijk om te weten of de bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden 

al dan niet worden uitgevoerd in de praktijk.  

 

Dit hoofdstuk baseert zich gedeeltelijk op eigen stage-ervaringen uit Skellefteå, een stad in het 

noordoosten van Zweden. Er zal vaak verwezen worden naar hoe bepaalde zaken zich voordeden 

op stage in Skellefteå. We zijn ons bewust van het feit dat er ook in Zweden zelf verschillen zullen 

zijn in hoe de theorie toegepast wordt in de praktijk, elk ziekenhuis heeft immers zijn eigen 

manier van werken. We nemen bovenstaande opmerking mee, maar gaan ervan uit dat deze 

onderlinge verschillen tussen de ziekenhuizen in Zweden geen belemmering mogen vormen in 

het representatief gehalte van dit onderdeel in deze bachelorproef. 

 
 

6.1 De bevoegdheden in de praktijk tijdens de raadpleging  

 
In het vijfde hoofdstuk vielen al enkele belangrijke verschillen op tussen de bevoegdheden van 

de vroedvrouw in België en Zweden. In dit deeltje zal duidelijk worden hoe de verschillen tijdens 

de raadpleging zich uiten in de praktijk. Eerst zal er dieper worden ingegaan op de bevoegdheden 

omtrent anticonceptie. Vervolgens bekijken we wat de taak van de vroedvrouw is in verband met 

het screenen van baarmoederhalskanker en opsporen van seksueel overdraagbare aandoeningen 

[SOA's]. Tot slot bekijken we hoe de vroedvrouw te werk gaat tijdens de zwangerschap en de 

postpartumcontrole.   

 
 

6.1.1 Anticonceptie 

 
Het feit dat de vroedvrouw in Zweden bevoegd is om anticonceptie voor te schrijven is een groot 

verschil met België (Socialstyrelsen, 2006). In België bestaat er een Besluit dat de vroedvrouw de 

bevoegdheid zal verlenen tot het voorschrijven van anticonceptie tot drie maanden na de 

bevalling (Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, 13 december 2006). Zoals 

eerder vermeld is dit echter nog niet van kracht omdat er nog geen uitvoeringsbesluit bestaat om 

dit in de praktijk te brengen (Wet, 2006). In Zweden is de vroedvrouw hiervoor reeds bevoegd 

sinds 1978 (Socialstyrelsen, 2006; Sundstrom-feigenberg, 1984). De voorwaarden hiervoor zijn te 

lezen in het vijfde hoofdstuk. Deze taak is ook in de praktijk een belangrijke taak van de 

vroedvrouw. Het is er ingeburgerd dat je voor de regeling van anticonceptie naar een 
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vroedvrouw gaat in plaats van naar een dokter. De vroedvrouw geeft heel veel uitleg over alle 

soorten anticonceptie en probeert de anticonceptie te vinden die het beste bij elke individuele 

patiënte past. Deze informatie en follow-up van de anticonceptie behoort tot de taak van de 

vroedvrouw in Zweden en neemt een prominente plaats in (Socialstyrelsen, 2006).  

 

In het ziekenhuis van Skellefteå is er een aparte dienst voor raadplegingen bij de vroedvrouwen. 

Zij staan onder meer in voor de prenatale raadplegingen, maar ook voor alles in verband met 

anticonceptie en het screenen van onder meer baarmoederhalskanker en de controle van de 

vrouw postpartum. Als een vrouw geïnteresseerd is in anticonceptie, kan zij op consultatie gaan 

bij een vroedvrouw waarbij deze alle nodige uitleg geeft aan de vrouw (Västerbottens Läns 

Landsting, 2011). De vrouw kan dan zelf beslissen wat voor anticonceptie ze al dan niet zal 

gebruiken en wanneer ze hiermee zal starten. Eenmaal de vrouwen weten welke anticonceptie 

ze zullen gebruiken, kunnen ze bij de vroedvrouw terecht voor het voorschrift hiervan. De 

vroedvrouwen zijn bevoegd voor het voorschrijven van alle anticonceptiemiddelen, ongeacht 

deze hormonaal of niet-hormonaal zijn, oraal in te nemen of niet. Zo zijn het de vroedvrouwen 

die de spiraaltjes en hormoonstaafjes plaatsen en verwijderen en die de anticonceptiepil 

voorschrijven (Socialstyrelsen, 2006). Dit voorschrijven gebeurt volledig elektronisch. De vrouw 

kan bij elke apotheker in Zweden haar anticonceptiemiddel verkrijgen op vertoon van haar 

identiteitskaart. Alle informatie over de vrouw, zoals haar medisch dossier, medicatie die wordt 

genomen of moet genomen worden, is te vinden aan de hand van haar persoonsnummer op 

haar identiteitskaart (K. Mörtzell, persoonlijke communicatie, 21 oktober 2011). De vroedvrouw 

hoeft dus geen briefjes voor te schrijven en mee te geven aan de vrouw. Aan de hand van de 

theorie die aan bod kwam in het vijfde hoofdstuk en de ervaringen in de praktijk leiden we af dat 

de bevoegdheden die de vroedvrouw kreeg omtrent anticonceptie ten volle benut worden in 

Zweden. 

 
 

6.1.2 Screenen baarmoederhalskanker en SOA’s 

 
In Zweden is de vroedvrouw bevoegd voor het screenen van baarmoederhalskanker. Ze mag 

uitstrijkjes nemen (Socialstyrelsen, 2006). Zoals in het vijfde hoofdstuk staat geschreven, bestaat 

er voor de Belgische vroedvrouw geen specifieke vermelding dat zij uitstrijkjes mag nemen. Er 

staat wel dat zij een speculumonderzoek mag uitvoeren (KB, 1991). In Zweden wordt de 

bevoegdheid tot het screenen van baarmoederhalskanker ook effectief omgezet in de praktijk. In 

Skellefteå zijn er twee voormiddagen in de week waarop enkele vroedvrouwen het ene uitstrijkje 

na het andere nemen. Er wordt van elke vrouw tussen de 23 jaar en 50 jaar verwacht dat ze om 

de drie jaar een uitstrijkje laten nemen (Västerbottens Läns Landsting, 2011).  

 

De taak van de vroedvrouw beperkt zich echter niet tot het screenen van baarmoederhalskanker. 

Het opsporen van andere SOA’s behoort ook tot de taak van de vroedvrouw, onder meer het 

opsporen van chlamydia (Socialstyrelsen, 2006). Vrouwen kunnen zich ook laten testen op HIV 

tijdens een consultatie bij de vroedvrouw. Enkele uren in de week kunnen vrouwen ook op 

consultatie komen zonder afspraak. De voorwaarde is dat zo’n consultatie niet meer dan tien 
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minuten duurt. Op deze consultaties komen vrouwen bijvoorbeeld om een nieuw voorschrift 

voor hun anticonceptiemiddel. Indien men voor het eerst gebruik wil maken van anticonceptie of 

men wil veranderen van contraceptieve methode, dan moet men wel op voorhand een afspraak 

maken omdat deze consultaties langer duren dan tien minuten. Het is ook mogelijk om tijdens de 

consultaties zonder afspraak een zwangerschapstest af te nemen (Västerbottens Läns Landsting, 

2011). 

 
 

6.1.3 Zwangerschap  

 
Het is duidelijk dat de bevoegdheden van de vroedvrouw met betrekking tot anticonceptie en 

gynaecologie ten volle benut worden. Nu gaan we dieper in op de bevoegdheden van de 

vroedvrouw in Zweden tijdens de zwangerschap. In het vijfde hoofdstuk werd omschreven dat de 

vroedvrouw in Zweden bevoegd is voor de volledige opvolging van de zwangerschap 

(Socialstyrelsen, 2006). In praktijk is het ook zo dat de vroedvrouw dit doet.  

 

De vroedvrouwen hebben een basisprogramma dat is opgesteld voor Västerbotten, de provincie 

waarin Skellefteå gelegen is. Dit programma is gebaseerd op een nationaal programma (A -C. 

Johansson, persoonlijke communicatie, 14 maart 2012). Hierin staan onder meer de 

bloedonderzoeken waarvan de vroedvrouw verondersteld wordt deze uit te voeren. Deze staan 

duidelijk vermeld in het vijfde hoofdstuk. Zoals reeds te lezen stond, wordt er in Zweden een 

theoretisch gemiddelde van acht tot negen consultaties aangeraden voor een primipara en zeven 

tot acht consultaties voor een multipara (Hildingsson et al., 2005). Er werd al aangegeven dat uit 

onderzoek bleek dat er gemiddeld toch meer consultaties plaatsvinden dan dit aantal. In 

Skellefteå is een gemiddelde van acht consultaties gebruikelijk. In het basisprogramma voor de 

vroedvrouwen worden acht consultaties aangeraden. Hierbij komt wel nog een extra consultatie 

rond achttien weken zwangerschap voor een echografie om de verwachte datum van de 

bevalling te berekenen. Dit is echter enkel een echografisch onderzoek dat niet veel tijd in beslag 

neemt. Er zijn enkele vooropgestelde risicofactoren waarbij de vrouw sowieso aangeraden wordt 

om een extra consultatie te hebben als ze twintig weken zwanger is. Enkele voorbeelden hiervan 

zijn chronische hypertensie, een vorige zwangerschap met pre-eclampsie of 

zwangerschapsdiabetes. Normaal is er geen consultatie tussen 14 en 24 weken zwangerschap, 

maar voor de vrouwen die tot een van de vooropgestelde risicogroepen behoren, wordt er 

standaard een consult op twintig weken zwangerschap aangeraden (Processgruppen för 

Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011). Indien nodig kunnen er altijd extra consultaties 

worden toegevoegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar het einde van de zwangerschap als de vrouw 

erg angstig is ten opzichte van de arbeid en bevalling. Een extra consultatie kan ook plaatsvinden 

op elk ander moment in de zwangerschap. Als er bijvoorbeeld heel slechte leefgewoontes zijn in 

een gezin, zal de vroedvrouw dit gezin toch iets nauwgezetter opvolgen. 

 

Er zijn in het ziekenhuis van Skellefteå twee vroedvrouwen die gespecialiseerd zijn in het 

uitvoeren van echografisch onderzoek. De ene dag gebeuren de echografieën door een van deze 

vroedvrouwen, de andere dag door een van de gynaecologen in opleiding. Er heerst geen 
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hiërarchische mentaliteit tussen dokters en vroedvrouwen (I. Olofsson, persoonlijke 

communicatie, 8 november 2011). De dokters die werken in het ziekenhuis zijn geen privé-

dokters, zij werden in dienst genomen door het ziekenhuis (Van Teijlingen et al., 2004). Ook de 

mensen weten dat de vroedvrouwen die de echografie uitvoeren hiervoor opgeleid zijn en 

maken geen onderscheid tussen een echografie bij de dokter of bij de vroedvrouw (I. Olofsson, 

persoonlijke communicatie, 8 november 2011).  

 

De consultaties tijdens de zwangerschap gebeuren gelijklopend met de vooropgestelde 

richtlijnen in het basisprogramma. De bloedonderzoeken worden uitgevoerd op het moment dat 

de richtlijnen dit voorstellen. Vanaf 24 weken zwangerschap wordt tijdens elke consultatie de 

hoogte van de baarmoederfundus gemeten en de bloeddruk gecontroleerd. Wat nog extra 

gebeurt tijdens elke consultatie, is de bepaling van het hemoglobinegehalte. Dit staat niet in de 

richtlijnen neergeschreven, maar gebeurt wel bij elke consultatie vanaf het begin van de 

zwangerschap. Vanaf de consultaties na de echografie op 18 weken zwangerschap, luisteren de 

vroedvrouwen ook telkens naar de foetale harttonen. Voor 18 weken zwangerschap wordt in 

Zweden enkel de zwangerschap vastgesteld. Pas vanaf 18 weken zwangerschap wordt ook 

vastgesteld of de foetus leeft en of de vrouw eventueel zwanger is van een meerling.  

 

In de basisrichtlijnen staat ook vermeld dat men een tolk moet inhuren in het geval de zwangere 

vrouw geen Zweeds begrijpt. Dit is nodig voor de consultatie waarin men het dossier opmaakt en 

de meeste uitleg geeft over het verdere verloop van de zwangerschap en opvolging hiervan 

(Processgruppen för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 2011) . In de praktijk wordt dit ook 

toegepast. Indien de vrouw Engels spreekt en begrijpt, gebeurt het wel dat de vroedvrouw de 

consultatie zelf in het Engels voert in plaats van een tolk te raadplegen. 

 

Zoals vermeld in het vijfde hoofdstuk, vindt men het in Zweden heel belangrijk dat de vrouw zich 

goed in haar vel voelt en dat ze niet angstig is ten opzichte van de zwangerschap, arbeid, 

bevalling en postpartum (Socialstyrelsen, 2006). Dit kan onder meer door de continuïteit te 

bewaken (Van Teijlingen et al., 2004). Hiermee wordt bedoeld dat de vrouw tijdens de hele 

zwangerschap door dezelfde vroedvrouw wordt opgevolgd. Dit is ook in de praktijk, in de mate 

van het mogelijke, het geval. Uiteraard kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn 

waardoor een vroedvrouw niet aanwezig is op dienst. Vanaf 20 tot 25 weken zwangerschap kan 

men deelnemen aan infosessies voor toekomstige ouders (Processgruppen för Mödrahälsovård 

och Obstetrik i VLL, 2011). Bij deze prenatale lessen zit men samen met andere koppels die 

ongeveer in dezelfde periode zullen bevallen. In Skellefteå geeft men eerst algemene info voor 

alle koppels samen. Vervolgens gaat men verder in kleinere groepen van ongeveer zes koppels. 

Deze kleinere groepen zijn onderverdeeld per regio waar de koppels wonen. Zij zijn dus elke 

prenatale les samen met dezelfde koppels. Verschillende groepen spreken ook na de geboorte 

van hun kinderen nog regelmatig af. De groepen worden ook telkens begeleid door dezelfde 

vroedvrouw.  

 

In Västerbotten is men erg begaan met de (toekomstige) kinderen. Men wil dat er gezonde 

kinderen ter wereld komen. Hiervoor gaat men de zwangere vrouwen motiveren om gezond te 
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leven tijdens de zwangerschap. Zo kan men in de provincie Västerbotten gratis gaan zwe mmen 

als zwangere vrouw. Op die manier wil men de vrouwen motiveren om in beweging te blijven 

tijdens de zwangerschap. Het is de vroedvrouw die dit voorschrift met bewijs van zwangerschap 

aan de vrouw kan meegeven. 

 
 

6.1.4 Postpartumcontrole  

 
De vroedvrouw in Zweden is bevoegd om de postpartumcontrole, zes tot twaalf weken na de 

bevalling, zelfstandig uit te voeren. In het Zweedse basisprogramma met betrekking tot 

zwangerschap staat wat er van de vroedvrouw verwacht wordt tijdens zo’n controle. In de 

praktijk gebeurt dit inderdaad allemaal door de vroedvrouw. Ze gaat navragen hoe het gaat met 

de vrouw. Er wordt nagegaan hoe het met eventuele borstvoeding zit. De vroedvrouw zal ook 

nagaan hoe de vrouw de bevalling heeft ervaren en hoe ze het ouderschap ervaart. De ervaring 

van de vrouw is van belang voor de vroedvrouwen. Doordat deze postpartumcontrole bij 

dezelfde vroedvrouw gebeurt als de prenatale controles, is het voor de vrouw gemakkelijker om 

over haar bevalling te vertellen aan de vroedvrouw. Zij hebben reeds in de zwangerschap een 

band opgebouwd.  

 

De vroedvrouw voert ook een gynaecologisch onderzoek uit. Hierbij controleert ze of de vrouw 

goed hersteld is na de bevalling. Ook hier wordt, net zoals tijdens de zwangerschap, het 

hemoglobinegehalte gecontroleerd (Processgruppen för Mödrahälsovård och Obstetrik i VLL, 

2011). In praktijk gaan de vroedvrouwen ook de bekkenbodemspieren van de vrouw testen 

tijdens een vaginaal toucher. De vrouw krijgt tijdens deze consultatie ook nog extra informatie in 

verband met oefeningen voor de bekkenbodemspieren. Indien de vrouw urogenitale problemen 

heeft na de bevalling, zal de vroedvrouw haar doorverwijzen naar een vroedvrouw die 

gespecialiseerd is in urogenitale problemen. Dit is een extra specialisatie zoals de vroedvrouwen 

die bevoegd zijn echografieën uit te voeren. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zou er tijdens 

deze postpartumcontrole ook nog moeten besproken worden hoe de vader en de familie de 

geboorte van het kind ervaren. Ook anticonceptie zou aan bod moeten komen. In de praktijk 

gebeurt dit ook allemaal. Er wordt voor deze consultaties een volledig uur vrijgemaakt door de 

vroedvrouw waardoor er voldoende tijd is om al deze zaken te bespreken. 

      
 

6.1.5 Besluit 

 
Aan de hand van dit deel kunnen we besluiten dat de bevoegdheden van de Zweedse 

vroedvrouw die tijdens de raadpleging van toepassing kunnen zijn, ook effectief worden 

toegepast in de praktijk. De theorie in het vijfde hoofdstuk geeft aldus een duidelijke en correcte 

weergave van het werk van de vroedvrouw in de praktijk. 
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6.2 De bevoegdheden in de praktijk op het verloskwartier 

  
In het vorige deel werd duidelijk dat de vroedvrouw haar bevoegdheden die van toepassing zijn 

op de raadpleging ook werkelijk in de praktijk omzet. Worden de bevoegdheden van de 

vroedvrouw op het verloskwartier ook in praktijk uitgevoerd? Dat wordt hier besproken. 

 
 

6.2.1 Arbeid 

 
Theoretisch gezien mag de vroedvrouw in Zweden, net zoals de vroedvrouw in België, een 

normale arbeid volledig onder haar verantwoordelijkheid opvolgen (KB, 1991; Socialstyrelsen, 

2006). Er werd eerder al besproken dat de interpretatie van een normale arbeid in Zweden wel 

ruimer is dan deze in België. In de praktijk wordt deze ruime interpretatie toegepast door de 

Zweedse vroedvrouwen. De vroedvrouw beslist zelfstandig, onder haar verantwoordelijkheid en 

in samenspraak met de parturiënte, tot het starten van kunstmatige weeënstimulatie of het 

uitvoeren van een amniotomie. Wanneer de vrouw een epidurale verdoving wenst, beslist de 

vroedvrouw of dit kan. Zij belt de anesthesist en assisteert hem bij de uitvoering. Eenmaal de 

epidurale verdoving geplaatst is, is de vroedvrouw nog steeds verantwoordelijk voor deze vrouw 

(Socialstyrelsen, 2001). Ook in de praktijk is dit effectief het geval. In de praktijk in Zweden wordt 

er ook regelmatig gebruik gemaakt van lachgas (N2O). De vroedvrouw past dit volledig zelfstandig 

toe en beslist zelf over de dosering.  

 

In praktijk wordt regelmatig het actief beleid toegepast door de vroedvrouw. Er wordt 

bijvoorbeeld een amniotomie uitgevoerd tijdens de arbeid. De vroedvrouwen plaatsen dan vaak 

ook meteen een scalpelektrode zodat er een continue rechtstreekse controle van de foetale 

harttonen is. Hierdoor heeft de vrouw ook een betere bewegingsvrijheid doordat enkel nog de 

registratie van de contracties uitwendig gebeurt. Ook zonder een scalpelektrode ter controle van 

de foetale harttonen hebben de vrouwen in arbeid meestal hun bewegingsvrijheid aangezien er 

vaak met een telemetrietoestel wordt gewerkt. Hiermee kan de vrouw rondlopen in de volledige 

kamer en ook gemakkelijker verschillende houdingen aannemen. 

 

Tijdens de arbeid hebben de vroedvrouwen de mogelijkheid om veel  tijd door te brengen op de 

kamer van de parturiënte. Er is namelijk een computer aanwezig op de arbeids-verloskamer waar 

de vroedvrouw alle gegevens kan ingeven. De registratie gebeurt volledig elektronisch, er komen 

geen papieren aan te pas. Hier valt weer op dat men het belangrijk vindt dat de vrouw haar 

arbeid en bevalling positief ervaart (Socialstyrelsen, 2001). Een (bijna) continue aanwezigheid 

van een vroedvrouw kan hier bij helpen. Wanneer er echter een vrouw/koppel is dat liever alleen 

is om de arbeid door te brengen, is dit geen probleem. Er zijn verschillende plaatsen waar de 

vroedvrouwen een centraal overzicht hebben van alle monitoring die op dat moment gebeurt in 

de verschillende verloskamers. Zo kan men het koppel alleen laten en toch een duidelijk beeld 

hebben van de foetale harttonen en eventuele contracties. Dit wordt echter beschouwd als een 

extra veiligheid. De vroedvrouwen gaan sowieso met enige regelmaat controleren hoe het gaat 

met de parturiënte.  
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De vroedvrouw in Zweden blijft dus bij de parturiënte tijdens de arbeid als zij hier behoefte aan 

heeft. Ze wil de parturiënte een zo positief mogelijk gevoel geven bij de arbeid en bevalling. 

Verder gaat de vroedvrouw ook al haar bevoegdheden in de praktijk toepassen, zij gaat volledig 

zelfstandig de arbeid opvolgen. 

  
 

6.2.2 Bevalling 

 
Net zoals de Belgische vroedvrouw is ook de Zweedse vroedvrouw bevoegd om zelfstandig 

fysiologische bevallingen te verrichten (KB, 1991; Socialstyrelsen, 2006). Men heeft geen 

cijfergegevens over het aantal bevallingen dat in de ziekenhuizen in België door de vroedvrouw 

worden uitgevoerd. Wel is duidelijk dat er in de Vlaamse ziekenhuizen niet veel fysiologische 

bevallingen zijn (Cammu et al., 2011). Bijgevolg zijn er dus weinig bevallingen in de ziekenhuizen 

in Vlaanderen waarvoor de vroedvrouw bevoegd is. In het vijfde hoofdstuk werd al duidelijk dat 

de Zweedse vroedvrouwen volgens onderzoek 75% van de bevallingen in de ziekenhuizen 

uitvoeren onder hun verantwoordelijkheid (Geerdens, 2005). In Skellefteå is het zo dat de 

vroedvrouw de bevallingen normaliter zelfstandig uitvoert. Enkel indien het misloopt of volgens 

de vroedvrouw dreigt mis te lopen, beslist de vroedvrouw tot het oproepen van een dokter voor 

de bevalling. 

 

De bevalling zelf wordt uitgevoerd in de geïntegreerde arbeids-verloskamer door de vroedvrouw. 

Er is nog een personeelslid aanwezig tijdens de bevalling die de vroedvrouw assisteert (I. 

Olofsson, persoonlijke communicatie, 8 november 2011). Dit is een functie die min of meer kan 

gelijkgesteld worden aan de Vlaamse zorgkundige. Tijdens deze bachelorproef zal deze persoon 

dan ook benoemd worden als zorgkundige. Dit komt echter niet volledig overeen met de 

betekenis van een zorgkundige in Vlaanderen. Er bestaat in Vlaanderen geen naam voor deze 

functie aangezien deze in Vlaanderen niet voorkomt. 

 

De vroedvrouw in Zweden is, in tegenstelling tot de Vlaamse vroedvrouw, ook bevoegd tot het 

toepassen van een vacuümextractie (Socialstyrelsen, 2006). In praktijk gebeurt dit echter zelden 

door de vroedvrouw. Indien de vroedvrouw merkt dat er een vacuümextractie nodig zal zijn, laat 

ze de zorgkundige de gynaecoloog oproepen. Als de gynaecoloog op tijd aanwezig is zal hij de 

vacuümextractie uitvoeren. Indien dit niet het geval is, is dit de taak van de vroedvrouw. Er is 

echter altijd een gynaecoloog aanwezig in het ziekenhuis waardoor deze toch in de meeste 

gevallen op tijd aanwezig is. 

 

Gelijklopend met de vroedvrouw in Vlaanderen, mag de Zweedse vroedvrouw ook een manuele 

geboorte van de placenta uitvoeren. In Vlaanderen staat dit bij de handelingen die verboden zijn 

voor de vroedvrouw, uitgezonderd in nood (KB, 1991). Bij de Zweedse vroedvrouw staat er 

nergens dat dit enkel in nood door de vroedvrouw mag worden uitgevoerd (Socialstyrelsen, 

2006). In praktijk gebeurt dit echter zelden door de vroedvrouw. De praktijkuitvoering van deze 
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competentie kan gelijkgesteld worden met deze in België: in uiterste nood zal de vroedvrouw dit 

uitvoeren, maar in de meeste gevallen zal dit door de gynaecoloog gebeuren. 

 
 

6.2.3 Besluit 

 

We kunnen hier besluiten dat de vroedvrouw de bevoegdheden tijdens de arbeid toch wel ten 

volle benut. Ze gaat de volledige arbeid zelfstandig begeleiden en beslist zelf wanneer er een 

dokter nodig is. De ruimere interpretatie van een normale bevalling zoals deze werd beschreven 

in het vijfde hoofdstuk, wordt ook werkelijk gehanteerd in de praktijk. Tijdens de bevalling 

komen niet alle bevoegdheden tot uiting in de praktijk. Zo zal de vroedvrouw zelden een 

vacuümextractie uitvoeren of een placenta manueel laten geboren worden.  

 

 

6.3 De bevoegdheden in de praktijk in de postnatale zorg 
 

In het theoretische deel in verband met de postnatale zorg in Zweden werd duidelijk dat de 

gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis slechts twee dagen is (Ellberg, 2008). Hier volgt een 

korte omschrijving van hoe de postpartumzorg verloopt in de praktijk.  

 
 

6.3.1 Postnatale zorg in het ziekenhuis 

 
In praktijk blijven primiparae gemiddeld 48 uur in het ziekenhuis. Bij multiparae wordt  er 

verondersteld dat ze het ziekenhuis binnen de 24 uur na de vaginale bevalling verlaten indien 

alles normaal verloopt. Vrouwen met complicaties blijven iets langer in het ziekenhuis. Van de 

vaders wordt verwacht dat zij al het huishoudelijke werk op zich nemen gedurende  de dagen na 

de geboorte dat ze thuis zijn. Op die manier kan de vrouw rusten en slapen wanneer ze kan. Men 

gaat uit van het principe: ‘De vader kan alles, behalve borstvoeding geven’ (A-C. Johansson, 

persoonlijke communicatie, 14 maart 2012). 

 

Tijdens de periode op de kraamafdeling wordt zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij de ouders 

gecreëerd. Doordat het koppel en hun pasgeborene snel naar huis gaan, is er niet veel tijd om de 

ouders bepaalde zaken voor te tonen. Het babybadje uitvoeren gebeurt bijvoorbeeld niet door 

de vroedvrouw. De vroedvrouw staat naast de ouders en legt de ouders exact uit wat ze moeten 

doen en hoe ze hun kindje moeten vasthouden. Het zijn de ouders zelf die dit uitvoeren. Indien 

iets niet lukt, toont de vroedvrouw het eens extra voor, maar de ouders moeten dit zelf gedaan 

hebben alvorens ze huiswaarts keren.  

 

Voor het gezin naar huis kan gaan, voert de kinderarts een onderzoek uit bij de neonatus. Na 48 

uur wordt een tweede onderzoek gedaan. Een gezin dat reeds naar huis was binnen de 24 uur 

komt opnieuw naar het ziekenhuis voor een onderzoek bij de kinderarts. Op dit moment wordt 

ook het hielprikje uitgevoerd door de vroedvrouw. Net als in België screent men in Zweden op 
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aangeboren metabole afwijkingen. Tijdens dit bezoek voert de vroedvrouw ook een gehoortest 

uit bij de baby.  

 

Zoals vermeld wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Op de kraamafdeling wordt het eten niet 

opgediend op de kamer. Er wordt verwacht dat de ouders zelf naar het restaurant gaan op het 

einde van de gang. Zij nemen dan hun kind in het bedje mee. Er is ook een mogelijkheid om zelf 

te koken in de gemeenschappelijke keuken voor alle ouders van de kraamafdeling.   

 
 

6.3.2 Postnatale zorg thuis 

 
Eenmaal de kersverse ouders thuis zijn, worden zij gedurende de eerste vijf tot zes dagen 

opgebeld door vroedvrouwen uit het ziekenhuis. Op dat moment wordt nagegaan hoe alles thuis 

verloopt en de ouders kunnen terecht met hun vragen. Tijdens de eerste maand postpartum 

kunnen de ouders ook elk moment bellen naar de kraamafdeling. Indien zij naar het ziekenhuis 

wensen te komen voor een extra consultatie kan dit ook altijd. Zeven tot tien dagen na de 

geboorte komt er een verpleegkundige van het Health Care Center op huisbezoek. Deze geeft 

informatie en maakt dan een individueel zorgplan op voor de pasgeborene. Deze geeft ook uitleg 

over het verdere programma in verband met huisbezoeken, consultaties en vaccinaties. Deze 

verpleegkundige van het Health Care center is echter geen vroedvrouw. We gaan hier dus niet 

verder op in aangezien de bevoegdheden van de vroedvrouw in de praktijk in Zweden hier 

stoppen.  

 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd reeds dieper ingegaan op de postpartumcontrole die 

zes tot twaalf weken na de geboorte plaatsvindt.  

 
 

6.3.3 Besluit 

 
Het was in het vijfde hoofdstuk niet duidelijk tot wanneer de vroedvrouw bevoegd is voor de 

postnatale opvolging van moeder en kind. Het is wel duidelijk dat de vroedvrouw slechts een 

beperkte taak heeft in de opvolging van de neonatus postpartum. Eenmaal de vrouw het 

ziekenhuis heeft verlaten, houdt de vroedvrouw enkel telefonisch contact met het gezin. Een 

zelfstandige vroedvrouw die op huisbezoek komt zoals we deze kennen in België komt niet voor 

in Zweden. Het is de verpleegkundige van het Health Care Center die deze zorg op zich neemt. De 

postnatale zorg van de moeder zes tot twaalf weken postpartum gebeurt in de praktijk wel door 

de vroedvrouw. 

 

 

  



41 

 

7 Praktijkdeel  

 
Als praktijkdeel wordt er een fictieve casus voorgesteld van een vrouw in arbeid die aankomt op 

het verloskwartier. Er wordt aangetoond hoe men zal omgaan met deze casus in België en in 

Zweden. Uiteraard kan er geen volledig objectief beeld weergegeven worden van hoe men op 

deze casus reageert in een bepaald land. Er zijn binnen eenzelfde land ook onderlinge verschillen 

tussen de ziekenhuizen. Deze casus is gedeeltelijk gebaseerd op theorieën die in bovenstaande 

hoofdstukken werden besproken. Anderzijds is deze casus ook gebaseerd op persoonlijke stage-

ervaringen in België en Zweden. Niet alle handelingen die de vroedvrouw/dokter in werkelijkheid 

stelt, staan omschreven. Onder meer de routinematige controle van de foetale harttonen, het 

belang van ledigen van de blaas, … staat niet steeds genoteerd. Het zijn voornamelijk de 

verschillen tussen beide landen die te lezen zijn. 

 
 
Een 25-jarige vrouw meldt zich aan op het verloskwartier met haar partner. Ze vertelt dat ze 

regelmatige contracties heeft. Ze is zwanger van haar eerste kindje. De vroedvrouw van dienst 

ontvangt haar.  

 
 

Vrijdag 6 april België Zweden 
10u Vroedvrouw neemt vrouw mee naar een 

arbeidskamer. Daar doet zij het 
volgende: 

- CTG aanleggen 

- Info zwangerschapsduur en 

eventuele problemen huidige 

zwangerschap 

- Zwangerschapsmapje opvragen 

Vroedvrouw neemt vrouw mee naar een 
arbeids- verloskamer. Daar doet zij het 
volgende: 

- CTG aanleggen 

- Info zwangerschapsduur en 

eventuele problemen huidige 

zwangerschap 

- Persoonsnummer opvragen  

10.30u De vroedvrouw heeft de reeds 
beschikbare gegevens in dossier ingevuld 
a.d.h.v. zwangerschapsmapje.  

- Anamnese op de kamer voor 

verdere gegevens 

- Controle CTG: in de arbeidskamer 

 

 

- Vaginaal toucher [VT] ter 

inschatting beginsituatie:  

 Cervix: 1cm 

 Ontsluiting: 3cm 

 Vliezen: intact 

 Aard: hoofdligging 

 Indaling: H2 

Resultaat CTG: 

De vroedvrouw heeft een volledig 
overzicht van alle gegevens in de 
zwangerschap kunnen bekijken in het 
elektronisch dossier a.d.h.v. het 
persoonsnummer.  

- Controle CTG: registratie CTG 

zichtbaar op verschillende 

plaatsen op de verlosafdeling 

- Vaginaal toucher ter inschatting 

beginsituatie:  

 Cervix: 1cm 

 Ontsluiting: 3cm 

 Vliezen: intact 

 Aard: hoofdligging 

 Indaling: H2 

Resultaat CTG: 
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- Regelmatige contracties om de 6 

minuten 

- Foetale Harttonen [FHT]: reactief 

patroon 

- Regelmatige contracties om de 6 

minuten 

- FHT: reactief patroon 

10.40u Vroedvrouw belt dokter van de 
parturiënte: 

- Vermeldt hoe het gaat met 

patiënt 

- Schrijft contact met dokter in 

dossier 

Vroedvrouw gaat opnieuw bij koppel: 
- Parturiënte gaat goed om met 

contracties 

- Vroedvrouw verlaat kamer 

Vroedvrouw blijft bij parturiënte om een 
goed zicht te hebben hoe vrouw/koppel 
omgaat met contracties 

- Vroedvrouw noteert observaties 

in het dossier. Computer 

aanwezig op de arbeids-

verloskamer 

 

- Parturiënte gaat goed om met 

contracties 

- Vroedvrouw verlaat kamer 

11u – 12.45u Regelmatige controle FHT + navragen 
toestand patiënt: alles ok 

Regelmatige controle FHT + navragen 
toestand patiënt: alles ok 

13u Parturiënte belt:  
- Veel last van contracties 

Vroedvrouw: 
- VT:  

 Cervix: <0,5cm 

 Ontsluiting: 5cm 

 Vliezen: staand 

 Indaling: H2 

- Blijft bij de patiënt en reikt 

fysiologische pijnbestrijding aan 

(bad, bal, houdingsverandering) 

Parturiënte belt:  
- Veel last van contracties 

Vroedvrouw: 
- VT:  

 Cervix: <0,5cm 

 Ontsluiting: 5cm 

 Vliezen: staand 

 Indaling: H2 

- Blijft bij de patiënt en reikt 

fysiologische pijnbestrijding aan 

(bad, bal, houdingsverandering) 

13.30u Vroedvrouw: 
-  belt dokter om te melden hoe 

het gaat met vrouw: heel veel 

pijn, kan nog moeilijk met 

contracties omgaan. Advies 

dokter: aanleggen CTG, epidurale 

wanneer vrouw hier om vraagt 

- Schrijft bevindingen en telefoon 

naar dokter neer in dossier 

- Aanleggen CTG 

Vroedvrouw: 
- Schrijft bevindingen neer in 

dossier op de kamer van de 

parturiënte 

- Aanleggen CTG: 

telemetrietoestel zodat 

parturiënte makkelijk kan 

rondlopen 

- Blijft aanwezig bij de vrouw 

14u Parturiënte belt: ze kan de pijn niet meer 
aan en vraagt de vroedvrouw om hulp. 
Vroedvrouw:  

- Fysiologische pijnbestrijding niet 

meer voldoende voor de vrouw 

Vroedvrouw merkt dat het steeds 
moeilijker wordt om met de pijn om te 
gaan. Doordat de vroedvrouw aanwezig 
is, lijkt ze wel vertrouwen te hebben in 
zichzelf. 
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- VT:  

 Ontsluiting: 5cm 

- Voorstel epidurale anesthesie 

[EDA]: vrouw gaat akkoord 

Vroedvrouw:  
- Constante aanwezigheid 

- CTG (telemetrie) stopzetten 

14.30u Vrouw heeft EDA. 
Nieuwe shift, nieuwe vroedvrouw 
Vroedvrouw:  

- Continu controle FHT en 

contracties via CTG 

- Vrouw kan niet meer opstaan 

- telefoon naar dokter met melding 

stand van zaken. Advies dokter: 

VT na 1u, indien weinig/geen 

vooruitgang: amniotomie 

Parturiënte kan pijn van contracties niet 
aan en vraagt vroedvrouw om hulp. 
Nieuwe shift, nieuwe vroedvrouw 
Vroedvrouw:  

- Fysiologische pijnbestrijding niet 

meer voldoende 

- Start lachgas (N2O)  

- Constante aanwezigheid 

 

15.30u Vroedvrouw: 
 
 

- VT: 

 Ontsluiting: 6cm 

 Indaling: H3 

- Amniotomie (advies dokter) 

Telefoon dokter met resultaat VT. Advies 
dokter: indien amniotomie geen effect op 
contracties: start optimalisatie 
 
 
 

Beperkt effect lachgas. Voorstel EDA: 
vrouw gaat akkoord.  
Vroedvrouw:  

- VT 

  Ontsluiting 6cm 

 Indaling: H3 

- Bellen anesthesist EDA 

- Observaties en handelingen in 

dossier noteren  

- Verlaten kamer ter voorbereiding 

EDA 

16.30u Vroedvrouw gaat na hoe het met 
parturiënte is: 

-  ze heeft nog amper last van de 

contracties. Op CTG ook minder 

contracties te zien 

- Start optimalisatie (advies 

dokter) 

 

Parturiënte heeft EDA. Vrouw kan nog 
steeds opstaan. 
Vroedvrouw:  

- Amniotomie 

- Plaatsen scalp-elektrode ter 

registratie FHT 

- Registratie van contracties 

17.30u Vroedvrouw: 
- VT: 

 Ontsluiting: 8cm 

 Indaling: H3+1 

- Contracties: frequenter en 

intenser door optimalisatie 

Vroedvrouw:  
- Aanwezigheid bij patiënt 

- Hulp bij opvangen contracties. 

Ondanks EDA zijn de contracties 

pijnlijk 

19u Vroedvrouw: 
- VT:  

Vroedvrouw: 
- EDA in combinatie met lachgas 
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 Ontsluiting: 10cm (nog geen 

persdrang) 

 Indaling: H3+2 

- Verhuis naar verloskwartier  

- Start persen 

- Bellen dokter  

- VT:  

 Ontsluiting: 10cm (nog geen 

persdrang) 

 Indaling: H3+2 

 Optimalisatie  

- Verlostafel klaarzetten in de 

kamer (in afwachting van 

persdrang) 

 

19.30u Parturiënte heeft geen persdrang. 
Dokter arriveert en neemt over van 
vroedvrouw: 

- Sterkere optimalisatie 

- Parturiënte verder laten persen 

- Plaatsen episiotomie  

- Geboorte neonatus: 20 u 

Patiënte heeft nog steeds geen 
persdrang. Afwachten. 

20.15u Skin-to-skincontact moeder-baby 
 

Vrouw krijgt persdrang.  
Vroedvrouw: 

- Zorgkundige wordt erbij gehaald 

- Vroedvrouw begeleidt de 

bevalling 

- Geboorte neonatus: 20.30u 

20.30u Op verloskwartier: 
- 1u skin-to-skincontact  

- Eerste zorgen neonatus 

- Vrouw wordt gewassen in bed 

- Vrouw wordt verhuisd naar 

kraamafdeling met bed/rolstoel 

Vroedvrouw: 
- Doet de nodige administratie in 

bureau 

Op arbeids- verloskamer:  
- 1u skin-to-skincontact  

- Eerste zorgen neonatus 

- Vrouw doucht zich 

- Vrouw stapt naar kamer met 

neonatus in de armen 

Vroedvrouw: 
- Doet de nodige administratie op 

arbeids- verloskamer als mama 

er nog is 

 

 
Aan de hand van deze casus vallen verschillen op tussen de twee landen. Voornamelijk het feit 

dat de vroedvrouw in België het beleid van de dokter volgt is verschillend met Zweden, waar de 

vroedvrouw zelf het beleid uitstippelt. Hierdoor valt er voor de vroedvrouw in Zweden een 

stressfactor weg. Zij hoeft namelijk niet te denken aan het tijdig bellen van de gynaecoloog. Voor 

de parturiënte is dit ook een zorg die wegvalt. Zij hoeft zich tijdens haar arbeid en bij het begin 

van de bevalling niet af te vragen of haar gynaecolooog wel tijdig aanwezig zal zijn om de 

bevalling te kunnen begeleiden. Doordat de vroedvrouw in Zweden de mogelijkheid heeft om 
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alle gegevens te verwerken op de geïntegreerde arbeids-verloskamer kan zij ook intensiever 

aanwezig zijn bij de vrouw in arbeid. 

Deze casus geeft een beeld van hoe een arbeid en bevalling van eenzelfde vrouw kan verschillen 

naargelang het land waar zij bevalt. 
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8 Algemeen besluit 

 
Wat zijn de verschillen in de opleiding en wettelijke bevoegdheden van de vroedvrouw in België 

en Zweden? Dat is de grote vraag waarop deze bachelorproef gebaseerd is.  

 

Aan de hand van deze bachelorproef is duidelijk geworden dat de Zweedse vroedvrouw meer 

wettelijke bevoegdheden heeft dan de Belgische vroedvrouw. Er bestaat echter reeds een wet in 

het Belgisch Staatsblad die de vroedvrouw in België meer bevoegdheden zal geven. Omdat deze 

wet nog moet worden omgezet in uitvoeringsbesluiten is deze nog niet van toepassing in de 

praktijk. Eenmaal deze uitvoeringsbesluiten er zijn, zouden de wettelijke bevoegdheden van de 

Belgische vroedvrouw meer aansluiten met die van vroedvrouw in Zweden. Wanneer de wet 

wordt omgezet, is nog onbekend.  

 

Niet alleen de wettelijke bevoegdheden van de Zweedse vroedvrouw zijn uitgebreider. Het 

grootste verschil met België is dat de bevoegdheden van de vroedvrouw in Zweden ook bijna 

allemaal in de praktijk worden toegepast. Als een vrouw zwanger is, is een vroedvrouw haar 

eerste keuze voor de opvolging hiervan. Tijdens een normale arbeid en bevalling is de 

vroedvrouw hier volledig verantwoordelijk voor moeder en kind. Verder is deze interpretatie van 

een normale arbeid en bevalling in Zweden ruimer dan in België waardoor de vroedvrouw nog 

steeds verantwoordelijk is wanneer er sprake is van optimalisatie en epidurale verdoving. De 

anticonceptie voor jong en oud wordt volledig door de vroedvrouw geregeld. De Belgische 

vroedvrouw zou, na het omzetten van de wet in een uitvoeringsbesluit, mogen instaan voor de 

anticonceptie tot drie maanden postpartum. Onderaan dit besluit is er een schematisch overzicht 

van de opleiding en bevoegdheden van de Belgische en Zweedse vroedvrouw zoals het er op dit 

moment uitziet. Eenmaal de wet voor de bevoegdheidsuitbreiding van de vroedvrouw werkelijk 

wordt omgezet in een uitvoeringsbesluit zal dit schema grondig wijzigen. 

 

Indien de bevoegdheden van de Belgische vroedvrouw zouden veranderen, wil dit zeker niet 

zeggen dat er in de praktijk heel veel zal veranderen. De bevoegdheden mogen dan wel dichter 

aansluiten bij die van de Zweedse vroedvrouw, maar de Belgische vroedvrouw heeft een andere 

plaats in de maatschappij dan in Zweden. De vroedvrouw in Zweden heeft een plaats gevonden 

in de maatschappij waarbij iedereen weet wat haar bevoegdheden zijn. Men weet waarvoor men 

bij de vroedvrouw terecht kan.  

 

De veranderingen in de wettelijke bevoegdheden van de Belgische vroedvrouw is een grote stap 

vooruit, maar er zal nog veel moeten veranderen in het landschap van de Belgische 

gezondheidszorg alvorens de vroedvrouw van België een even grote rol speelt in de maatschappij 

als de vroedvrouw in Zweden. De bevoegdheden op papier zetten houdt reeds heel wat in, maar 

om deze ook daadwerkelijk in de praktijk ingeburgerd te krijgen, zal er nog veel moeten 

veranderen. 
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 BELGIE ZWEDEN 
OPLEIDING - Niveau: Bachelor 

- Duur: drie jaar 

- Toelating: diploma secundair 

onderwijs 

- Niveau: Master 

- Duur: anderhalf jaar 

- Toelating: diploma 

verpleegkundige + 

minimum zes maand 

werkervaring 

BEROEPSUITOEFENING: 
Zwangerschap 

Wettelijk: 
- Fysiologische zwangerschap 

opvolgen 

- Geen echografieën uitvoeren 

 
 
Praktijk:  

- Opvolging meestal door 

gynaecoloog 

Wettelijk:  
- Fysiologische 

zwangerschap 

opvolgen 

- Echografieën uitvoeren 

indien gespecialiseerd 

Praktijk: 
- Opvolging door 

vroedvrouw 

BEROEPSUITOEFENING: 
Arbeid en bevalling 

Wettelijk: 
- Fysiologische arbeid en 

bevalling zelfstandig 

begeleiden 

- Optimalisatie en epidurale 

verdoving ≠ normale arbeid 

- Verboden: uitvoeren 

vacuümextractie 

 
Praktijk: 

- Vroedvrouw luistert naar 

beleid gynaecoloog 

- Geen gegevens i.v.m. 

bevallingen door vroedvrouw 

in ziekenhuis 

Wettelijk: 
- Fysiologische arbeid en 

bevalling zelfstandig 

begeleiden 

- Optimalisatie en 

epidurale verdoving = 

normale arbeid 

- Vacuümextractie 

uitvoeren 

Praktijk:  
- Vroedvrouw begeleidt 

volledig zelfstandig 

arbeid en bevalling 

- Vacuümextractie enkel 

indien dokter niet 

aanwezig is 

BEROEPSUITOEFENING: 
Postpartum 

Wettelijk: 
- Opvolging moeder en kind tot 

een jaar postpartum 

Praktijk:  
- Verblijf in ziekenhuis vijf tot 

zes dagen 

- Vroedvrouw krijgt groter 

aandeel in postpartumzorg 

thuis 

Wettelijk: 
- Opvolging moeder en 

kind, termijn ongekend 

Praktijk: 
- Verblijf in ziekenhuis 

een tot twee dagen 

- Vroedvrouw enkel 

telefonisch contact 

eenmaal gezin thuis is 
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- Postpartumcontrole na ± zes 

weken bij gynaecoloog 

- Postpartumcontrole na 

± zes weken bij 

vroedvrouw 

BEROEPSUITOEFENING: 
Anticonceptie 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wettelijk:  
- Nog geen uitvoeringsbesluit 

tot voorschrijven 

anticonceptie drie maand 

postpartum 

Praktijk: 
- Vroedvrouw geeft GVO 

omtrent anticonceptie 

Wettelijk: 
- Vroedvrouw mag  anti-

conceptie voorschrijven 

 
 
Praktijk:  

- Vroedvrouw staat in 

voor alles in verband 

met anticonceptie 

BEROEPSUITOEFENING: 
Gynaecologie 

Wettelijk:  
- Geen specifieke bevoegdheid 

tot nemen van cervix-

uitstrijkjes 

- Wel bevoegd tot 

speculumonderzoek 

Praktijk:  
- Cervixuitstrijkjes worden 

door arts genomen 

Wettelijk: 
- Screening van 

baarmoederhalskanker 

is een taak van de 

vroedvrouw 

 
Praktijk: 

- Vroedvrouwen staan in 

voor nemen van 

cervixuitstrijkjes 
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