
 

 

 

 

Taakgebieden en rollen in het beroepsprofiel van de verloskundige1 

 

Verloskundigen zijn autoriteit op het gebied van verloskundige zorg en staan voor een gezond verloop van de 

periode rondom zwangerschap en bevalling. De verloskundige is een zelfstandige medisch professional en 

specialist in het fysiologische proces van preconceptie, zwangerschap bevalling en kraamperiode. 

Richtinggevend voor het werk van de verloskundigen is het beroepsprofiel. Dit beschrijft de essentie en 

reikwijdte van het beroep. De verloskundige zorg kent 4 taakgebieden. In elk taakgebied zijn er een aantal 

rollen te onderscheiden. Deze rollen zijn afgeleid van de CanMeds-rollen. 

 

Taakgebied 1 Reproductieve zorg 

In dit taakgebied zijn een aantal rollen met betrekking tot begeleiding van de vrouw, het (ongeboren) kind in de 

preconceptionele, prenatale, natale en postnatale periode geïntegreerd: 

- Medisch deskundige 

Verleent reguliere en acute verloskundige zorg in de preconceptie, prenatale, natale en postpartum periode 

op basis van een combinatie van eigen oordeel op basis van klinische ervaring, de voorkeuren van de cliënt, 

de beste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en een gedeeld besluitvormingsproces. 

- Gezondheidsbevorderaar 

Bevordert een optimale uitkomst van de zwangerschap en gezondheid en welbevinden van cliënten in een 

multiculturele samenleving. De verloskundige biedt informatie gericht op gezondheidsbevordering en 

gedragsverandering, die aansluit bij het kennisniveau van de cliënt of doelgroep op basis van bewezen 

strategieën. 

- Communicator 

Bouwt een professionele relatie op met de cliënt en haar directe omgeving en stelt met cliëntgerichte 

communicatie de zorgvraag vast. De verloskundige houdt in haar begeleiding steeds rekening met 

psychische, culturele, maatschappelijke en sociale aspecten met als doel de transitie naar 

moederschap/ouderschap te ondersteunen. De verloskundige bouwt een professionele relatie op met 

partners in de verloskundige keten. 

- Coach en counselor 

De verloskundige ondersteunt de cliënt en haar omgeving tijdens de transitie naar ouderschap. Zij geeft 

tijdig, doeltreffend en passende informatie en begeleidt de cliënt bij het maken van een afgewogen en 

geïnformeerde beslissing. 

 

Taakgebied 2 Organisatie van de verloskundige zorg 

In dit taakgebied heeft de verloskundige de volgende rollen: 

- Samenwerker 

De verloskundige werkt samen met alle betrokken medewerkers in de verloskundige keten en andere 

relevante partners met als doel de kwaliteit van zorg voor individuele cliënten en groepen cliënten te 

bevorderen. 

- Organisator 

De verloskundige coördineert en organiseert haar werkzaamheden doeltreffend. De bedrijfsvoering is 

zakelijk, transparant en verantwoord en biedt ruimte voor innovatie. Als casemanager van de cliënt 

coördineert zij de samenwerking tussen de disciplines, met als doel de continuïteit van zorg te waarborgen. 
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Taakgebied 3 Professionalisering van het beroep 

In dit taakgebied heeft de verloskundige de volgende rollen: 

- Beroepsbeoefenaar 

De verloskundige blijft zich permanent professioneel ontwikkelen en geeft vorm aan haar eigen leerproces. 

Ook levert zij een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van anderen. 

- Innovator 

De verloskundige levert een bijdrage aan innovatie binnen de gehele verloskundige keten en signaleert en 

benoemt kansen en mogelijkheden van verandering en vernieuwing van de verloskundige zorg. 

 

Taakgebied 4 Wetenschappelijke basis van het beroep 

Bij wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van alle bovenstaande taakgebieden heeft de verloskundige de 

rol als: 

- Academicus 

 De verloskundige heeft een academische grondhouding waarbij zij zich kritisch, zelfstandig, innovatief, 

analytisch en nieuwsgierig opstelt. Zij is zowel gebruiker, participant als uitvoerder van wetenschappelijk 

onderzoek. 
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