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Voor deze verloskundige is zorgverlening sterk verweven met 
het beschermen, het waarborgen en het verdedigen van de 
keuzevrijheid van de vrouw en het zelfbeschikkingsrecht van 
de vrouw. De inhoud van de keuzes en beslissingen zijn aan 
de vrouw, maar de verloskundige ziet het als haar taak dat de 
vrouw haar doelen en keuzes kan waarmaken. 

Volgens de verloskundige is de vrouw een autonome persoon die 
primair verantwoordelijk is voor haar eigen gedrag en voor haar 
kind. “De vrouw zelf is verantwoordelijk voor haar keuzes en 
beslissingen; zij bepaalt of ik cortonen luister, de doptone daarbij 
gebruik, of ik een inwendig onderzoek doe, hoe en waar ze wilt 
bevallen. Het is aan haar en niet aan mij. Ik wil expliciet consent 
voor alles wat ik doe; zij mag altijd weigeren of uitstellen.” 

De verloskundige voelt geen behoefte om de beslissingen van 
de vrouw te beïnvloeden: “Alleen de vrouw zelf kan beslissen, 
niet ik, wat haar bevalling een mooie en bevredigende ervaring 
maakt. Het gaat allemaal niet om mij; ik ben daar als ze me 
nodig heeft of wanneer ik voor haar op moet komen.” De verlos- 
kundige respecteert het belang van haar eigen individualiteit 
en eigen mening, net zoals die van de vrouw: “Ook ik ben een 
individu met mijn eigen keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht.” 

De verloskundige vindt dat alle vrouwen, los van hun achter-
grond of afkomst en/of waar zij in zorg zijn (1e of 2e lijn), recht 
hebben op woman-centred care: “Alle vrouwen hebben recht 
zich gesterkt te voelen tijdens hun zwangerschap en bevalling”.  

De verloskundige kiest uiterst weloverwogen voor woman-
centred care en verbindt zich heel bewust en volledig aan de 
filosofie waarop de praktijkvoering van woman-centred care 
gebaseerd is, hoewel de verloskundige zich door deze bewuste 
keuze wel eens eenzaam voelt: “Ik ben een minderheid binnen 
de meerderheid, een outsider, soms een paria in de gevestigde 
orde; het is niet altijd gemakkelijk.” Daarom is respect van 
anderen en het delen van visie en gedachten met gelijkgestemde 
collega’s belangrijk om gepassioneerd te blijven in de manier 
waarop de verloskundige het vak uitoefent. 

De verloskundige is kritisch t.a.v. richtlijnen omdat deze mogelijk 
kunnen interfereren met de visie van de verloskundige op zorg-
verlening: “Ik ben me er bewust van dat informatie geven een 
interventie is, het geven van een professionele mening is een 
interventie, de vrouw aanraken is een interventie, haar bloed-
druk opmeten is een interventie, de doptone gebruiken is een 
interventie, zelfs praten is een interventie, en al die dingen doe 

ik met grote regelmaat.” De grenzen van zorgverlening worden 
bij de verloskundige bepaald door mensenrechten en ethische 
normen.

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


