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Balans verloskundige
Deze verloskundige neemt de regie van de invulling en uitvoering
van woman-centred care in eigen handen. Eigen ‘kleur’ geven
aan woman-centred care resulteert in een zinvolle en uitdagende
praktijkvoering, werkbeleving en werktevredenheid en in een
optimale emotionele balans en een goede balans tussen werk
en privé: “Op deze manier kan ik zelf mijn tijd indelen; ik ben
de organisatie en de organisatie is mij.”
De verloskundige structureert woman-centred care op een wijze
die bij haar/zijn persoonlijke leven past; ervaart dit als positief
en de balans werk-privé geeft zo betekenis aan professionele
activiteiten en taken, het leven in het algemeen, aan relaties met
anderen en aan zichzelf als persoon: “Dit is wie ik ben, waar ik
in geloof, hoe ik mijn leven wil invullen en op welke manier ik
mijn vak als verloskundige vorm wil geven.”
Door alsmaar in gesprek te blijven met collega’s, familie en
vrienden over wat je bezighoudt als verloskundige en als mens,
vindt de verloskundige een goede balans tussen hoofd en hart,
wensen van vrouwen, eigen kennis en kunde, werk en privé,
persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden, eigen visie
op zwangerschap en geboorte, vrouw-zijn, moederschap, ethiek,
op professionalisering en behoud van ambities en motivatie.

Dit leidt tot plezier en vervulling van het leven: “Mijn werk is
precies hetgeen doen wat ik ambieer en vormgeven aan wie ik
ben. Het zorgen voor vrouwen is soms koorddansen en jongleren (…) de wensen van vrouwen kunnen nooit een dilemma
zijn, het is balanceren tussen vele zaken.”
Voor de verloskundige is het een vereiste om met gelijkgestemde collega’s te werken zodat woman-centred care tot
positieve relaties met anderen leidt en om een veerkrachtig
mens en verloskundige te zijn en zich betrokken te voelen bij
de vrouwen in de zorg. De verloskundige vertrouwt erop dat
andere zorgverleners, zowel in de eigen praktijk als binnen de
keten, woman-centred care verlenen: “Wanneer een vrouw een
van mijn collega’s ontmoet of een zorgvraag heeft of zorg nodig
heeft waarbij de gynaecoloog betrokken is, vertrouw ik hen dat
zij continuïteit van organisatie en informatie verlenen; anders
kan ik geen woman-centred care verlenen.”
De verloskundige is zich continue bewust op een intieme manier
betrokken te zijn in het leven van vrouwen tijdens een belangrijk
life-event, en luistert naar de wensen van de vrouw en naar de
onderliggende redenen hiervoor om te bepalen wat belangrijk is
in de keuzes tot de juiste zorgverlening, in het leven van de
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vrouw en hoe de verloskundige betekenis kan geven aan de
zorgverlening: “De vrouw en ik vinden samen wel een weg of
oplossing, ik zal de vrouw uitnodigen actief deel te nemen aan
haar zorgplan, ik zal naar haar luisteren, haar vragen samen
te werken met mij. Ik vraag haar wat zij denkt dat wenselijk en
redelijk is, wat belangrijk is, wat wijs en verantwoordelijk is.
Ik ben transparant, eerlijk; op die manier kan je zelfs gewoon
de protocollen volgen.” Grenzen van woman-centred care
worden op gevoel bepaald: “Als het niet goed voelt, dan kan ik
het niet.” Het vak verloskundige hoort bij een biopsychosociaal
model van zorg en niet een medisch model.

