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Voor deze verloskundige staat de één-op- één relatie centraal
in de zorg; de interactie en samenwerking in de vrouw-verloskundige relatie. De verloskundige respecteert de vrouw als
authentiek medemens en respecteert haar keuzevrijheid, haar
eigenheid en de kennis van haar eigen lichaam en leven.
Deze verloskundige voelt zich medeverantwoordelijk voor de
ervaringen van de vrouw: “Als verloskundige wil ik betrokken
zijn bij vrouwen, naast ze staan, door haar vertrouwd worden
als persoon en als mens en haar wensen en keuzes faciliteren.
Haar helpen in het bereiken van positieve ervaringen, los van
de uitkomsten van haar zwangerschap en bevalling.”
De verloskundige ondersteunt de vrouw in haar keuzes:
“Protocollen zouden aangepast moeten worden aan vrouwen
en niet andersom. Het is nuttiger en soms juist effectiever om
een protocol te individualiseren, te verpersoonlijken, uit te
breiden of om ervan af te wijken.”
De verloskundige neemt wensen en behoeften van de vrouw
uiterst serieus, ook al wijken deze af van haar eigen ideeën en
gedachten – maar ze is bereid aan de wensen van de vrouw
tegemoet te komen: “Als het nodig is, zal ik mijn mening geven,
mijn kennis en ervaring met haar delen en we zullen samen

de eventuele consequenties van beslissingen bespreken.
Het is uiteindelijk haar zwangerschap, haar bevalling waarvoor
zij zelf ook verantwoordelijk en aansprakelijk is.” Wanneer de
verloskundige ervaart dat er over de grenzen van haar morele
normen en waarden gegaan wordt, trekt ze een grens in haar
zorgverlening: “Grenzen aangeven is belangrijk, voor mij is een
grens bereikt in zorgverlening wanneer ik me geïntimideerd of
bedreigd voel als individu, als mens.”
De verloskundige investeert tijd en moeite om de vrouw te leren
kennen en biedt continuïteit van zorg omdat ze ervan overtuigd
is dat dit positieve effecten heeft: “Het is de moeite waard om
tijd te investeren in iedere individuele vrouw, bij haar te blijven
na verwijzing. Dat betaalt zich wel terug, en dan heb ik het niet
over geld maar over reductie van interventies en toename van
positieve ervaringen. Dat is het dubbel en dwars waard.”
De verloskundige vindt woman-centred care een authentiek
element voor verloskunde; een aspect wat vanaf het begin bij
het vak vroedvrouw hoort: Net als in “Call the midwife” geef
ik geïndividualiseerde, persoonlijke, respectvolle zorg en
continuïteit van zorg. In dat opzicht is er weinig veranderd.”

Deze bijlage is beschikbaar gesteld als download behorende bij het webinar van Kennispoort Verloskunde over literatuur omtrent woman-centred care d.d. 9 juni 2020.
Wil je nog meer weten over deze onderzoeken? Kijk dan op Kennispoort Verloskunde: www.kennispoort-verloskunde.nl

De verloskundige voelt zich onafhankelijk en autonoom en
accepteert dat anderen het mogelijk niet eens zijn met haar: “Het
zou maar zo kunnen dat er een dag komt dat mijn zorgverlening
ter discussie gesteld wordt in een audit en dat gynaecologen en
andere collega’s mijn zorgverlening bekritiseren, mijn keuzes en
beslissingen en mijn verantwoordelijkheid. Dat is dan maar zo.
Ik sta achter hetgeen dat ik doe.”
De eerstelijns verloskundige is bij uitstek geschikt voor
woman-centred care: “Eerstelijns verloskundigen kunnen
tijd flexibel indelen rond de vrouw, vrouwen thuis bezoeken,
ze kennen vrouwen, kennen hun families, hun achtergrond
en omstandigheden.

