Persbericht

Belgische vroedvrouw mag medicatie voorschrijven.
Een vroedvrouw in onze buurlanden Frankrijk en Nederland mag al enkele jaren medicatie
voorschrijven, nu ook de Belgische vroedvrouw. Op 14 januari 2014 verscheen in het Staatsblad een
nieuw Koninklijk Besluit waarin geformuleerd wordt dat de vroedvrouw bepaalde medicatie mag
voorschrijven. Dit is een enorme vooruitgang voor de autonomie en professionalisering van de
vroedvrouw en biedt verschillende voordelen binnen haar beroepsuitoefening.
Een vroedvrouw begeleidt en bewaakt autonoom gezonde vrouwen en pasgeborenen. Een vrouw
kan bij de vroedvrouw terecht tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte.
Als vroedvrouw ben je opgeleid om autonoom de normaal verlopende zwangerschap, arbeid,
bevalling en het postpartum te begeleiden. In sommige situaties dient een vrouw echter medicatie te
nemen. Momenteel moeten wij onze cliënte doorsturen naar de arts voor een voorschrift. Dit komt
een vlotte begeleiding en zorgverlening niet altijd ten goede.
Daar komt nu verandering in! Vroedvrouwen ( dit geldt voor alle vroedvrouwen zowel de zelfstandig
werkende als de vroedvrouwen in het ziekenhuis) zullen binnenkort medicatie mogen voorschrijven
aan vrouwen die zij begeleiden. Het gaat hier over een beperkte lijst geneesmiddelen welke
belangrijk zijn bij de uitvoering van hun beroep, opgesteld door de Federale Raad voor de
Vroedvrouwen.
Niet alle vroedvrouwen zullen zomaar medicatie mogen voorschrijven. Een vroedvrouw levert
kwaliteitsvolle zorg en dit vereist extra opleiding. De opleidingen ‘gespecialiseerde toegepaste
farmacologie’ zullen binnenkort starten. Na het volgen van deze opleiding wordt er een examen
afgelegd, waarna het voorschrijven mogelijk wordt. Vroedvrouwen die afstuderen na 1 oktober 2014
zullen de nodige competenties tot voorschrijven verworven hebben binnen hun opleiding tot
vroedvrouw. De opleidingen namen reeds de nodige intiatieven om de opleidingsprogramma’s aan te
passen
Dit is een positieve evolutie voor het vroedvrouwenberoep in België. De Federale Raad heeft hier
vele jaren werk van gemaakt en is dan ook tevreden met het eindresultaat.
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