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BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER 
Vroedvrouw 
 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BKD-0622-1 
 

1. Globaal 
 
1.1 TITEL 

Vroedvrouw 
 
 

1.2 DEFINITIE 

De vroedvrouw oefent een gezondheidsberoep uit, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 
evidence based practice  en verleent autonoom medisch-verloskundige zorg tijdens een fysiologisch 
verlopende preconceptie, zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed en eerste levensfase van het 
kind, detecteert risico’s in samenwerking met de arts en voert onder diens verantwoordelijkheid 
handelingen uit- die nodig zijn bij pathologie; teneinde in alle contexten (1ste, 2de en 3de lijn) en in 
de vier beroepsdomeinen (verloskunde, neonatologie, fertiliteit en gynaecologie)  op een 
deskundige, veilige en kwaliteitsvolle wijze medisch-verloskundige zorg te verlenen aan vrouw en 
kind. 
 
 

1.3 EXTRA INFORMATIE 

De belangrijkste kenmerken  van de beroepsuitoefening van een vroedvrouw zijn: 
1) Zij handelt in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. Elke vroedvrouw, of ze nu 
werkzaam is in de 1ste, 2de, 3de lijn zal te maken krijgen met acute risicosituaties waarbij het leven 
van minimum één (moeder of kind) maar meestal van twee of meer levens (vrouw en kind (eren))  in 
gevaar zijn. Daarbij moet de vroedvrouw autonoom als medische professional handelen tot de arts 
aanwezig is. 
2) Zij handelt volledig autonoom met beslissingsrecht. De mate van autonomie en beslissingsrecht 
zijn beschreven in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015. 
3) Zij neemt de eindverantwoordelijkheid op voor het bepalen van de collectieve resultaten. Dit is 
een gevolg van de autonome bevoegdheid. 
 
Verschillen in beroepsbevoegdheid omwille van historische redenen. 
Vroedvrouwen die vóór of na 1 oktober 2018 afgestudeerd zijn hebben een verschillende 
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beroepsbevoegdheid. De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die het diploma heeft behaald 
na 1 oktober 2018, mag van rechtswege de technische verpleegkundige verstrekkingen en de 
toevertrouwde medische handelingen die tot de verpleegkunde behoren enkel uitvoeren binnen het 
terrein van de verloskunde, de fertiliteit, de gynaecologie en de neonatologie. In dit dossier gaan we 
onder kennis dit als ‘(medisch) technische handelingen’ omschrijven. Alle andere vroedvrouwen 
mogen bij alle zorgvragers de (medische) technische handelingen uitvoeren. 
 
Vroedvrouwen die afgestudeerd zijn na 2014 hebben bij het behalen van het diploma vroedvrouw de 
bevoegdheid om de wettelijk vastgelegde lijst geneesmiddelen voor te schrijven. Vroedvrouwen die 
vóór 2014 het diploma behaalden moeten een bijkomende kwalificering behalen. 
 
De 4 beroepsdomeinen waarin de vroedvrouw wettelijk bevoegd is: 
• Verloskunde 
• Neonatologie 
• Fertiliteit 
• Gynaecologie 
 
De beroepscontexten waarin de vroedvrouw het beroep uitoefent: 
• 1ste lijn: thuis, (éénmans- of groepspraktijk, geboortehuis,…), instellingen, organisaties (vb. 
Agentschap Opgroeien), … 
• 2de lijn: instellingen (vb. ziekenhuis,…), organisaties (vb. Mutualiteiten), samenwerking met artsen-
specialisten, …; 
• 3de lijn: specialistische centra, (universitaire) ziekenhuizen, … 
 
De autonome bevoegdheid van de vroedvrouw. 
Autonoom betekent zelfstandige beslissingsbevoegdheid en eigen verantwoordelijkheid die wettelijk 
bepaald wordt. 
 
Autonome bevoegdheid tot het uitvoeren van gezondheidspromotie in de vier domeinen: 
- Preventie bij individuen en groepen; 
- Gezondheidspromotie van de zorgvrager, de familie en de maatschappij; 
 
Autonome medische bevoegdheid in het domein van de verloskunde: 
In de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 
2015 wordt de medische bevoegdheid die de vroedvrouw krijgt in het domein van de verloskunde en 
de handelingen die zij mag uitvoeren vastgelegd: 
 
Autonoom uitvoeren van activiteiten in de laag risico verloskunde: 
- Préconceptiezorg 
- Diagnose van de zwangerschap 
- Geïntegreerde en holistische opvolging van laag risico zwangerschappen: medisch-verloskundige 
zorg, psycho-sociaal en mentaal welzijn 
- Prenatale voorbereiding op het ouderschap 
- Verrichten van normale bevallingen: 
o amniotomie uitvoeren voor zover het voorliggend deel niet meer opdrukbaar is; 
o toedienen van lokale anesthesie bij de uitvoering van een episiotomie; 
o episiotomie uitvoeren; 
o reanimatie van de moeder uitvoeren, enkel in dringende gevallen en in afwachting van bijkomende 
hulp van een arts; 
o hechten van het perineum, bij een niet gecompliceerde ruptuur of episiotomie; 
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o medewerking verlenen bij het toezicht op de parturiënte onder anesthesie of analgesie; 
-Uitvoering van de placentaire fase: 
o begeleiden van de nageboorte; 
o controle van placenta, vliezen en navelstreng; 
o manuele extractie van de placenta uitvoeren, enkel in dringende gevallen en in afwachting van 
bijkomende hulp van een arts; 
 
- Eerste zorgen aan pasgeborenen verlenen: 
o Opvang van de pasgeborene en bepalen van APGAR-score; 
o Indicatie stellen en indien nodig reanimatie van de pasgeborene uitvoeren in afwachting van 
bijkomende hulp van een arts; 
o Uitvoeren van klinisch onderzoek pasgeborene; geboortegewicht, temperatuur, schedelomtrek en 
lengte 
o Toedienen vitamine K 
o Helpen bij eerste aanleggen borstvoeding 
- Opvolging van gezonde kinderen in de eerste levensfase 
 
- Bijkomende handeling: Lijst van geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen 
worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk 
van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis 
(vroedvrouwen, afgestudeerd voor 2014, moeten bijkomende kwalificering behalen). 
- Detectie en analyse van risico’s en complicaties 
- Consultatie op basis van risicodetectie regelen met doorverwijzing naar de gepaste 
gezondheidszorgverstrekker na een  juiste en tijdige detectie 
- Verrichtingen  van de noodzakelijke handelingen in dringende gevallen in afwachting van 
deskundige medische hulp 
 
Bevoegdheid in het domein van de pathologische (of verhoogd risico) verloskunde, neonatologie, 
fertiliteit, gynaecologie 
Samen met de arts, en onder diens verantwoordelijkheid meewerken aan: 
- Opvang en zorg bij zwangerschappen, bevallingen, postpartum met verhoogd risico; 
- Opvang en zorg van pasgeborenen die in levensbedreigende of bijzondere ziektecondities verkeren; 
- Opvang en de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen; 
- Opvang en de behandeling van gynaecologische problemen. 
- Toezicht op de zorgvrager bij risico’s en complicaties 
 
Pathologie pasgeborene: 
• hyperbilirubinemie, 
• cardiopathie 
• preventie-diagnose-behandeling hypoglycemie, 
• ... 
 
Alarmsignalen pasgeborene: 
• galbraken, 
• bloed stoelgang, 
• convulsies, 
• … 
 
 
TERMINOLOGIE 
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Basisprincipes voor goede zorg: Hygiëne en steriliteit, Veiligheid (en voorkomen van 
gevaren),beleving van de zorgvrager, zelfzorg en inspraak, comfort, ergonomie, economie, ecologie 
 
Diversiteit: verschillen in sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele 
geaardheid, overtuigingen, waarden, attitudes, levenservaring, … tussen individuen binnen een 
samenleving 
 
Doelgroep: personen van alle leeftijden met variabele (zorg)vraag en zorgbehoeften rekening 
houdend met de biologische, fysieke, psychologische, sociale, culturele en omgevingskarakteristieken 
van ieder persoon 
 
(Gezondheids)zorgverstrekkers: personen die een medisch, paramedisch, verpleegkundig, 
kinesitherapeutisch of zorgberoep uitoefenen 
 
ICF: de internationale classificatie van het menselijk functioneren. Dit is een systeem dat ontwikkeld 
is om informatie betreffende het functioneren van mensen, en de eventuele problemen die mensen 
bij dat functioneren ondervinden, te organiseren en te registreren op basis van een coderingsstelsel 
 
Kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de 
kans vergroot op het bereiken van de gewenste gezondheidsresultaten, en die overeenstemt met de 
huidige wetenschappelijke kennis. Er worden 5 sub-dimensies van kwaliteit van zorg gedefinieerd: 1) 
doeltreffendheid van de zorg; 2) gepastheid van zorg, 3) veiligheid van zorg; 4) continuïteit van zorg; 
en 5) patiëntgerichtheid. De Belgische bevolking heeft een goede gezondheid en een hoge 
levensverwachting. Dit is voor een deel dankzij de goede toegang tot een groot aantal zorgdiensten 
van hoge kwaliteit. (https://www.gezondbelgie.be/nl/performantie-van-het-belgische-
gezondheidssysteem/zorgkwaliteit/continuiteit-van-zorg; gedownload op 26/10/2021) 
Laag risico bevalling: wordt in art 43 van de Gecoördineerde wet van 10 Mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 1 februari 1991 betreffende de 
uitoefening van het beroep van vroedvrouw beschreven als een ‘normale bevalling’ 
 
Leiderschap: het geheel van onderstaande elementen 
- Coaching en opleiding 
- Veiligheidsmanagement 
- Kwaliteitsbeleid 
- Planning, organisatie  en opvolging van de activiteiten, rekening houdend met de prioriteiten 
- Coördinatie van onvoorziene omstandigheden en noodsituaties 
- Teamontwikkeling 
- Besluitvaardigheid 
 
POVASI: Beoordeling van 
- P = portio of baarmoederhals 
- O= ontsluiting 
- V = vliezen 
- A = aard voorliggende deel 
- S = stand voorliggend deel 
- I = indaling voorliggend deel 
 
Probleemoplossende strategieën en besluitvormingstechnieken: deze kunnen als één geheel gezien 
worden waarbij men de vaardigheid nodig heeft om een probleem te herkennen en te analyseren. 
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Hierbij wordt bekeken wat de beste strategie is om het probleem op te lossen rekening houdend met 
de mogelijkheden en middelen die voorhanden zijn.  Dit wordt omgezet in een gemotiveerd besluit. 
Door evaluatie en reflectie wordt er nadien teruggekeken of het tot een kwaliteitsvolle interventie of 
resultaat heeft geleid (vb. Stappen van Klinisch redeneren) 
 
Sociale en communicatieve vaardigheden: het geheel van de volgende technieken: 
• Gesprekstechnieken (anamnesegesprek, slechtnieuws gesprek, …) 
• Non-verbale communicatie (geheel van communicatieve boodschappen: gebaren, mimiek, 
lichaamshouding en oogcontact, … 
• Actief luisteren 
• Omgangsvormen formeel en informeel (regels en afspraken aangaande omgang met elkaar en de 
naleving ervan) 
• Samenwerking in team (teamwork) 
• Technieken van conflicthantering (leren omgaan met agressie, conflicten, …) 
• Technieken om feedback te geven en te ontvangen 
 
Welzijnswerkers: personen die als sociaal assistent, opvoeder, sociaal werker,… tewerkgesteld zijn 
 
Zorgvrager: is in dit dossier een algemene term om de verschillende personen (persoon met een 
zorgnood,  patiënt, mantelzorger, cliënt, kind en/of ouders, bewoner, wettelijke vertegenwoordiger, 
gezin, familie, sociaal netwerk, …) en/of groepen (organisatie, doelgroep…) die een zorgvraag/ 
zorgnood hebben te benoemen. In het domein verloskunde is de zorgvrager steeds vrouw en 
kind(eren) 
 
 

1.4 SECTOREN 

• Social profit (PC318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp, PC330 Gezondheidsinrichtingen en -
diensten, PC331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector) 

 
 

1.5 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN 

Hoofdindieners 
 
VBOV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Vroedvrouwen) 
Mieke Embo (info@vroedvrouwen.be) 
Marlene Reyns (info@vroedvrouwen.be) 
Haantjeslei 185 bus 01 
2018 Antwerpen 
03/218.89.67 

 
Vroedvrouwenpraktijk InTeam 
Joke Muyldermans (info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be) 
Waversesteenweg 51 
1560 Hoeilaart 
0498/481102 

 
UZ Gent afdeling verloskwartier en materniteit 
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Anne Huygevelt (anne.huygevelt@uzgent.be) 
C. Heymanslaan 10 
9000 Gent 

 
AZ Sint-Vincentius (AZ Sint-Vincentius Deinze) 
Sabine Van De Vyver (sabine.van.de.vyver@azstvdeinze.be) 
Schutterijstraat 34 
9800 Deinze 

 
UZ Leuven (UZ Leuven Campus Gasthuisberg) 
Siska Van Damme (siska.vandamme@uzleuven.be) 
Herentstraat  49 
3000 Leuven 

 
 

Mede-indieners 
 
UZ Gent 
Isabelle Dehaene 
Kristien Roelens 
Myriam Van Winckel 
C. Heymanslaan 10 
9000 Gent 
 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Yves Jacquemain 
Hedwig Neels 
Wilrijkstraat  10 
2650 Edegem 
 
UZ Brussel 
Katrien Beeckman 
Laarbeeklaan 101 
1090 Brussel (Jette) 
 
AZ Nikolaas 
Anne Covents 
Moerlandstraat  1 
9100 Sint-Niklaas 
 
NVKVV 
Ellen De Wandeler 
Caroline Dolieslager 
Vergotesquare 43 
1030 Schaarbeek 
 
Agentschap Opgroeien 
Evelyne Deguffroy 
Hallepoortlaan 27 
1060 Sint-Gillis 
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Vlaamse Vereniging voor Seksuologie 
Katelijne Michielsen 
Harmoniestraat 102 
2018 Antwerpen 
 
Samen Groeien 
Silke Desaever 
Vredelaan 67a 
8500 Kortrijk 
 
VDAB-Studiedienst 
Keizerslaan 11 
1000 Brussel 
 
Associatie KU Leuven 
Vasiliki Andreou 
Annick Bogaerts 
Gunnar Naulaers 
Schapenstraat  34  5600 
3000 Leuven 
016 32 09 06 
 
 
 

1.6 REFERENTIEKADER 

Gehanteerde referentiekaders 
 

• Regelgeving: Gecoördineerde wet van 10 mei 2015, hoofdstuk 5, betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen 

• Regelgeving: Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de 
richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 
van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 
markt ("de IMI-verordening") om te zetten 

• Regelgeving: • Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep 
van vroedvrouw 

• Regelgeving: Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot bepaling van de nadere regels en de 
bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid 
geven geneesmiddelen voor te schrijven 

• Regelgeving: Koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen 
die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de 
opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan 
gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis 

• Regelgeving: Het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw, Advies 2015/04 
van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen goedgekeurd op 12 mei 2015,  FOD 
Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 
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• Beroeps(competentie)profiel: Het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw, 
Advies 2015/04 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen goedgekeurd op 12 mei 2015,  FOD 
Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 

• Competent-fiche (SERV): J110401 Vroedkunde, 21 oktober 2014 

• Buitenlands profiel: CanMEDs 2015. Physician Competency Framework. The Royal College of 
Physicians and Surgeons of Canada 

• Andere: A. Coussens, S. De Bruyne, M. D’ Hondt, M. Embo, R. Vanbosseghem B. Vandaele, C. 
Wille. Methodisch werken in de gezondheidszorg. Garant 2020, 9de druk. ISBN 978-90-441-3751-
4. 

• Competent 2.0 Beroepscompetentieprofiel: OP-159 Vroedkundige 
 
 

Relatie tot het referentiekader 
 
In deze beroepskwalificatie worden enkel competenties , alle kennis, inzichten en vaardigheden en 
attituden beschreven die noodzakelijk zijn om als vroedvrouw te werken. 
 
Alle basisactiviteiten werden vanuit de Competent-fiche geherformuleerd en/of geïntegreerd: 
 
'De zwangere opvolgen' zit vervat in 'Voert een (medisch) verloskundige raadpleging of counseling uit 
bij een laagrisico situatie' 
'De zwangere vrouw begeleiden tijdens de bevalling' zit vervat in 'Voert een laag risico bevalling uit' 
'Postnatale zorg verlenen' zit vervat in 'Voert de onmiddellijke postpartum zorg uit' en 'Voert de 
postpartum zorg uit' 
'Het medisch dossier actualiseren' zit vervat in 'Rapporteert en deelt informatie met de zorgvrager' 
'De ontwikkeling van de baby opvolgen' zit vervat in 'Voert de postpartum zorg uit' 
'Adviseren over verzorging van de baby' zit vervat in 'Voert de postpartum zorg uit' 
'Borstvoeding ondersteunen' zit vervat in 'Voert de postpartum zorg uit' 
'Een postnataal revalidatieprogramma begeleiden' zit vervat in 'Voert de postpartum zorg uit' 
'Doorverwijzen binnen de zorgverlening' zit vervat in 'Draagt de zorg over aan een andere 
(gezondheidszorgverstrekker om de continuïteit van de kwaliteitsvolle zorg te garanderen' 
'De zorg bepalen volgens de sociale, familiale en culturele context' zit vervat in 'Voert een (medisch) 
verloskundige raadpleging of counseling uit bij een laagrisico situatie' 
'De eigen deskundigheid ontwikkelen' zit vervat in 'Ontwikkelt de eigen deskundigheid’ 
'Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep' zit vervat in 'Draagt bij tot de ontwikkeling van het 
beroep’ 
 
Naast de referentiekaders werden de competenties eveneens afgetoetst met experten binnen het 
VBOV en het brede werkveld: 
- leden van de raad van bestuur en leden werkgroep opleidingen VBOV 
- professoren midwifery, gynaecologen, pediaters, neonatoloog, diëtist, kinesist, klinisch psycholoog, 
verpleegkundigen 
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2. Competenties 
 
2.1 OPSOMMING COMPETENTIES 

 

 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 
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EXPERTISE ALS VROEDVROUW 
 

1. Voert een (medisch) verloskundige raadpleging of counseling uit bij een laagrisico situatie 

• Voert een anamnesegesprek ✓   

• Voert een (tele)consult uit ✓   

• Verzamelt op een systematische manier alle 
nodige gegevens, (M)EWS* score en 
parameters 

✓   

• Vraagt (labo-)onderzoeken aan en/of voert ze 
uit, interpreteert de resultaten en 
rapporteert ze 

✓   

• Interpreteert de verzamelde gegevens, 
parameters en onderzoeksresultaten 

✓   

• Stelt binnen de eigen beroepsbevoegdheid 
een (differentiaal)diagnose op 

✓   

• Stelt op methodische wijze mogelijke risico’s 
en/of complicaties vast door klinisch te 
redeneren 

 ✓  

• Stelt een zorgplan op in samenspraak met de 
zorgvrager* en geeft daarbij de nodige 
voorlichting 

✓   

• Rapporteert probleemsituaties aan de 
gezondheidszorgbeoefenaar- en 
welzijnswerker 

 ✓  

* (M)EWS: Maternal Early Warning Signs:  

Zorgvrager: : is in dit dossier een algemene term om de 
verschillende personen (persoon met een zorgnood,  patiënt, 
mantelzorger, cliënt, kind en/of ouders, bewoner, wettelijke 

• Basiskennis van didactische 
vaardigheden 

• Basiskennis van medische 
beeldvorming 

• Basiskennis van biofysica en 
biochemie 

• Kennis van algemene anatomie, 
fysiologie van alle stelsels 

• Kennis van specifieke medische 
beeldvorming 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de microbiologie 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de biofysica, biochemie 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van embryologie 

• Kennis van de grondbeginselen van 
farmacologie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van pathologie in 
de verloskunde 

• Grondige kennis van 
zwangerschap, arbeid, bevalling en 
kraambed 

• Grondige kennis van de  
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 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 
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vertegenwoordiger, gezin, familie, sociaal netwerk, …) en/of 
groepen (organisatie, doelgroep…) die een zorgvraag/ zorgnood 
hebben te benoemen. In het domein verloskunde is de zorgvrager 
steeds vrouw en kind(eren) 
De verloskundige zorg en pathologie in de verloskunde omvatten 
steeds het medische, psychosociale en psychiatrische domein 

gespecialiseerde farmacologie 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van procesmatige 
aanpak conform de stappen van 
methodisch handelen (zorgplan, …) 

• Grondige kennis van relevante 
screeningsinstrumenten en -
methodieken in de vier domeinen 

• Grondige kennis van methoden om 
de verloskundige zorg te evalueren 

• Grondige kennis van onderzoeken 
en ingrepen in de verloskunde 

• Grondige kennis van borstvoeding, 
kunstvoeding en voeding voor het  
jonge kind 

• Grondige kennis van voorbereiding 
op het ouderschap, inclusief de 
biopsychosociale aspecten 

• Grondige kennis van gebruik van 
de technische apparatuur in de 
verloskunde 

• Grondige kennis van preventie in 
de vier domeinen 

• Grondige kennis van psychosociaal  
en mentaal welzijn 

• Grondige kennis van preconceptie 

• Grondige kennis van de fysiologie 
van de transitie van foetus naar 
neonatus 

• Grondige kennis van gezonde 
voeding en fysiek actieve 
levensstijl voor de zorgvrager in 
alle contexten (prepartus, 
postpartum, ...) 

 

 

 

2. Voert een laag risico bevalling* uit 

• Begeleidt en bewaakt vrouw en kind tijdens 
de arbeid en bevalling ✓   

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
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 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 
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• Stelt het begin van de arbeid vast ✓   

• Voert het uitwendig verloskundig onderzoek 
uit (handgrepen van Leopold) 

  ✓ 

• Voert het inwendig verloskundig onderzoek 
uit (POVASI) 

  ✓ 

• Observeert en registreert de 
uteruscontractiliteit en de foetale harttonen 
volgens de richtlijnen 

✓   

• Voert een amniotomie uit   ✓ 

• Observeert het vruchtwater en bloedverlies ✓   

• Stelt de uitdrijvingsfase vast ✓   

• Zet het noodzakelijke materiaal klaar om de 
bevalling uit te voeren 

  ✓ 

• Voert een laagrisico bevalling in 
achterhoofdsligging uit in een veilige context 

  ✓ 

• Voert een episiotomie uit   ✓ 

• Voert een perineuminfiltratie uit   ✓ 

• Hecht het perineum: de ongecompliceerde 
ruptuur en na episiotomie 

  ✓ 

• Voert de placentaire fase uit   ✓ 

• Beoordeelt de placenta, vliezen en 
navelstreng 

✓   

• Voert de opvang van de pasgeborene uit ✓   

* Laag risico bevalling: wordt in art 43 van de Gecoördineerde wet van 10 Mei 
2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het 
KB van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van 
vroedvrouw beschreven als een ‘normale bevalling’  

*BLS: basic life support 
*NLS: neonataal life support 

handelingen 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van pathologie in 
de verloskunde 

• Grondige kennis van 
zwangerschap, arbeid, bevalling en 
kraambed 

• Grondige kennis van de  
gespecialiseerde farmacologie 

• Grondige kennis van EHBO, BLS en 
NLS 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van procesmatige 
aanpak conform de stappen van 
methodisch handelen (zorgplan, …) 

 

 

 

3. Voert de onmiddellijke postpartum zorg uit 

• Controleert het bloedverlies, de 
baarmoederstand, het perineum en de mictie 

✓   
• Kennis van technische 

verpleegkundige verstrekkingen en 



 

 
12 

 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 

C
o

gn
it

ie
ve

 

P
ro

b
le

em
o

p
lo

ss
e

n
d

e
 

M
o

to
ri

sc
h

e
 

van de zorgvrager 

• Bepaalt de APGAR-score van de pasgeborene ✓   

• Voert een lichamelijk klinisch onderzoek van 
de pasgeborene uit 

✓   

• Test de reflexen van de pasgeborene ✓   

• Verzorgt de pasgeborene   ✓ 

• Ondersteunt en begeleidt de zorgvrager bij de 
borstvoeding of kunstvoeding 

✓   

• Controleert de mictie bij de zorgvrager ✓   

• Controleert de vitale parameters (MEWS en 
PEWS*) bij de zorgvrager 

✓   

• Controleert de pijn bij de zorgvrager ✓   

• Controleert het welbevinden van de 
zorgvrager 

✓   

* PEWS: Paediatric Early Warning Signs  

de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van 
zwangerschap, arbeid, bevalling en 
kraambed 

• Grondige kennis van verzorging 
van en toezicht op de pasgeborene 

• Grondige kennis van procesmatige 
aanpak conform de stappen van 
methodisch handelen (zorgplan, …) 

• Grondige kennis van relevante 
screeningsinstrumenten en -
methodieken in de vier domeinen 

• Grondige kennis van methoden om 
de verloskundige zorg te evalueren 

• Grondige kennis van onderzoeken 
en ingrepen in de verloskunde 

• Grondige kennis van borstvoeding, 
kunstvoeding en voeding voor het  
jonge kind 

 

 

 

4. Voert de postpartum zorg uit 

• Volgt de (obstetrische) parameters van de 
moeder op (inclusief MEWS) ✓   

• Observeert fysiologische veranderingen  en 
perinatale mentale gezondheid en adviseert 
hierbij 

✓   

• Ondersteunt en begeleidt de moeder bij de 
borstvoeding en/of kunstvoeding 

✓   

• Geeft bekkenbodemeducatie en vraagt 
proactief naar signalen van 
bekkenbodemproblemen 

✓   

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van verzorging 
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• Volgt de parameters van de pasgeborene op ✓   

• Voert screeningstesten bij de pasgeborene uit 
(saturatiemeting, bilirubinemeting, Guthrie-
test, gehoortest, zichttest, ...) 

  ✓ 

• Staat in voor de continuïteit van de zorg ✓   

• Bewaakt en stimuleert de zorg voor een 
gezonde pasgeborene en het jonge kind 

✓   

• Stimuleert en ondersteunt een veilige ouder-
kind hechting  binnen de context van het 
gezin 

✓   

 

van en toezicht op de pasgeborene 

• Grondige kennis van procesmatige 
aanpak conform de stappen van 
methodisch handelen (zorgplan, …) 

• Grondige kennis van onderzoeken 
en ingrepen in de verloskunde 

• Grondige kennis van borstvoeding, 
kunstvoeding en voeding voor het  
jonge kind 

• Grondige kennis van de fysiologie 
van de transitie van foetus naar 
neonatus 

• Grondige kennis van 
screeningstesten van de 
pasgeborene, 

• Grondige kennis van de pathologie 
van de pasgeborene 

• Grondige kennis van gezonde 
voeding en fysiek actieve 
levensstijl voor de zorgvrager in 
alle contexten (prepartus, 
postpartum, ...) 

• Grondige kennis van preventieve 
richtlijnen over 
bekkenbodemgezondheid 

 

 

 

5. Werkt samen met de arts en voert onder zijn verantwoordelijkheid een pathologische bevalling uit 
of assisteert hierbij 

• Begeleidt en bewaakt onder supervisie de 
vrouw tijdens de pathologische arbeid  ✓  

• Begeleidt en bewaakt onder supervisie de 
vrouw tijdens de pathologische bevalling 

 ✓  

• Assisteert bij een pathologische bevalling  ✓  
 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van 
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zwangerschap, arbeid, bevalling en 
kraambed 

• Grondige kennis van de  
gespecialiseerde farmacologie 

• Grondige kennis van relevante 
screeningsinstrumenten en -
methodieken in de vier domeinen 

• Grondige kennis van methoden om 
de verloskundige zorg te evalueren 

• Grondige kennis van de 
infrastructuur en materiaal (vb. 
materiaal dringende 
keizersnede,…) 

 

 

 

6. Begeleidt de zorgvrager in pathologische situaties (intra- en extramuraal) 

• Voert de opname uit van een 
gehospitaliseerde zorgvragers ✓   

• Start de zorgrelatie op in een thuissituatie ✓   

• Organiseert de totaalzorg met aandacht voor 
de continuïteit van zorg 

✓   

• Bereidt de zorg voor en geeft hierbij de 
nodige informatie aan de zorgvrager 

✓   

• Voert de hygiënische zorgen uit   ✓ 

• Voert de (medisch) technische 
verpleegkundige handelingen uit 

  ✓ 

• Voert de nazorg uit   ✓ 

• Bewaakt het algemeen comfort en de 
veiligheid van de  zorgvrager 

✓   

• Voert de preoperatieve zorgen  en 
observaties uit 

✓   

• Voert de postoperatieve zorgen en 
observaties uit 

✓   

• Evalueert de gegeven zorg ✓   

• Voert het ontslag bij de gehospitaliseerde ✓   

• Basiskennis van de internationale 
classificatie van het menselijk 
functioneren (ICF) 

• Basiskennis van biofysica en 
biochemie 

• Kennis van algemene anatomie, 
fysiologie van alle stelsels 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de microbiologie 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de biofysica, biochemie 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van fertiliteitsonderzoeken 
en -ingrepen 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de prenatale 
diagnostiek 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de pathologische 
verloskunde 
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zorgvrager uit 

• Beëindigt de zorgrelatie in een thuissituatie ✓   

• Voert de zorgen bij overlijden uit   ✓ 

* Fertiliteitsonderzoeken e n -ingrepen: abdominale en vaginale echoscopie, 
ovariële punctie, embryotransfer, intra-uteriene inseminatie, HYFOSO, HSG, … 

Onderzoeken en ingrepen in de prenatale diagnostiek : 
vruchtwaterpunctie, intra-uteriene chirurgie, intra-uteriene 
transfusie,… 

• Kennis van pathologie in de 
gynaecologie 

• Kennis van pathologie in de 
fertiliteit 

• Grondige kennis van pathologie in 
de verloskunde 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

 

 

 

7. Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid aan de opvang en de behandeling van 
de zorgvrager in geval van pathologische verloskunde 

• Past in overleg met de arts de frequentie en 
de aard van de opvolging aan in functie van 
de risico’s en/of de complicaties 

 ✓  

• Neemt actief deel aan medische beslissingen, 
verleent adequate zorg en neemt 
gedelegeerde taken op binnen de 
bevoegdheid 

✓   

• Verleent adequate zorg en begeleiding bij 
verloskundige problemen in samenwerking 
met artsen en andere 
gezondheidszorgverstrekkers 

 ✓  

• Garandeert de continuïteit van zorg bij 
verloskundige problemen in samenwerking 

 ✓  

• Assisteert bij onderzoeken/ingrepen in de 
prenatale diagnostiek 

✓   

• Assisteert bij verschillende vormen van 
anesthesie (oa. epidurale verdoving, rachi 
verdoving, volledige verdoving,…) 

✓   

• Assisteert bij keizersneden ✓   

• Assisteert bij de zwangerschapsonderbreking 
(spontaan, medisch geassisteerd) 

✓   

• Assisteert bij onderzoeken/ingrepen in het 
domein verloskunde 

✓   

• Basiskennis van de internationale 
classificatie van het menselijk 
functioneren (ICF) 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de prenatale 
diagnostiek 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de pathologische 
verloskunde 

• Kennis van pathologie in de 
gynaecologie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van pathologie in 
de verloskunde 

 



 

 
16 

 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 

C
o

gn
it

ie
ve

 

P
ro

b
le

em
o

p
lo

ss
e

n
d

e
 

M
o

to
ri

sc
h

e
 

• Assisteert bij obstetrische ingrepen en 
onderzoeken 

✓   
 

 

 

8. Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid mee aan de opvang van de 
pasgeborene met risico’s en/of problemen 

• Voert in samenwerking met de arts de 
opname uit van de pasgeborene met risico’s 
en/of complicaties 

 ✓  

• Bereidt de zorg voor conform het zorgplan ✓   

• Neemt  de vitale parameters en bepaalt de 
(P)EWS-score 

✓   

• Observeert de fysieke parameters en bepaalt 
de APGAR-score 

✓   

• Hanteert de incubator en monitor en 
verzamelt de nodige parameters 

✓   

• Voert de hygiënische zorgen uit   ✓ 

• Voert de noodzakelijke zorgen uit aan de 
verschillende stelsels 

  ✓ 

• Voert de nazorg uit   ✓ 

• Ondersteunt en begeleidt de moeder bij de 
borstvoeding en/of kunstvoeding 

✓   

• Bewaakt het algemeen comfort en de 
veiligheid van de  pasgeborene met 
problemen 

✓   

• Regelt het ontslag en garandeert de 
continuïteit van zorg bij pasgeborene met 
problemen 

✓   

 

• Basiskennis van biofysica en 
biochemie 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de microbiologie 

• Kennis van de grondbeginselen van 
de biofysica, biochemie 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de neonatologie 

• Kennis van pathologie in de 
neonatologie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van borstvoeding, 
kunstvoeding en voeding voor het  
jonge kind 

• Grondige kennis van genetica 
 

 

 

9. Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid aan de opvang en de behandeling van 
een zorgvrager met fertiliteitsproblemen 

• Verleent zorg en begeleiding bij 
fertiliteitsproblemen in samenwerking met de 
arts en andere gezondheidszorgverstrekkers 

✓   

• Basiskennis van de internationale 
classificatie van het menselijk 
functioneren (ICF) 

• Kennis van technische 
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• Assisteert bij en/of voert onder supervisie 
onderzoeken/ingrepen in het domein 
fertiliteit uit 

✓   

• Garandeert de continuïteit van zorg bij 
fertiliteitsproblemen 

✓   
 

verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van fertiliteitsonderzoeken 
en -ingrepen 

• Kennis van pathologie in de 
fertiliteit 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van genetica 
 

 

 

10. Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid  aan de opvang en de behandeling van 
de zorgvrager met gynaecologische problemen 

• Verleent adequate zorg en begeleiding bij 
gynaecologische problemen in samenwerking 
met artsen en andere 
gezondheidszorgverstrekkers 

  ✓ 

• Garandeert de continuïteit van zorg bij  
gynaecologische problemen in samenwerking 
met artsen en andere 
gezondheidszorgverstrekkers 

✓   

• Assisteert bij verschillende vormen van 
anesthesie en ingrepen 

  ✓ 
 

• Basiskennis van de internationale 
classificatie van het menselijk 
functioneren (ICF) 

• Kennis van algemene anatomie, 
fysiologie van alle stelsels 

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de pathologische 
verloskunde 

• Kennis van onderzoeken en 
ingrepen in de gynaecologie 

• Kennis van pathologie in de 
gynaecologie 

 

 

 

11. Schrijft de wettelijk vastgelegde geneesmiddelen voor en voert het (niet) medicamenteus beleid uit 

• Schrijft de nodige geneesmiddelen voor 
binnen de bevoegdheid van de vroedvrouw. ✓   

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
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• Geeft informatie over de indicatie, 
nevenwerking, dosis en wijze van inname van 
medicatie. 

✓   

• Raadpleegt een 
geneesmiddelencompendium. 

✓   

• Berekent, bereidt, verifieert en dient 
medicatie en vitaminesupplementen toe aan 
zorgvrager. 

✓   

• Past niet-medicamenteuze pijnstilling toe (oa 
bad, massage, bal) en geeft houdingsadviezen 

✓   
 

de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van de grondbeginselen van 
farmacologie 

• Kennis van teratologie 

• Kennis van toxicologie 

• Kennis van medicamenteuze 
toedieningswijzen 

• Grondige kennis van de  
gespecialiseerde farmacologie 

• Grondige kennis van niet 
medicamenteuze pijnstilling 

 

 

 

12. Handelt adequaat tijdens risico’s en noodsituaties in de vier domeinen 

• Anticipeert op crisissituaties  ✓  

• Detecteert alarmsignalen, diagnosticeert en 
handelt adequaat tijdens spoedsituaties tot 
de aangewezen gezondheidszorgbeoefenaar 
het overneemt 

 ✓  

• Detecteert alarmsignalenn diagnosticeert en 
handelt adequaat op psychosociale en 
psychiatrische (crisis)situaties en biedt 
ondersteuning tot de aangewezen 
gezondheidszorgbeoefenaar het overneemt 

 ✓  

• Past verloskundige technieken toe bij 
complicaties (o.m. bij schouderdystocie, stuit, 
navelstrengprolaps, liggingsafwijkingen, 
manuele extractie van de placenta; manuele 
exploratie van de baarmoeder;…) tot de 
aangewezen (gezondheids)zorgverstrekker 
het overneemt 

 ✓  

• Voert de reanimatie van pasgeborene, jong 
kind en volwassene uit 

 ✓  

• Is alert voor, detecteert en handelt adequaat 
op psychosociale en mentale kwetsbaarheid 
(o.a. seksueel geweld, agressie, 

 ✓  

• Kennis van technische 
verpleegkundige verstrekkingen en 
de toevertrouwde medische 
handelingen 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van analgesie en anesthesie 

• Kennis van pathologie in de 
gynaecologie 

• Kennis van pathologie in de 
fertiliteit 

• Kennis van pathologie in de 
neonatologie 

• Grondige kennis van anatomie en 
fysiologie in de verloskunde en 
fertiliteit 

• Grondige kennis van pathologie in 
de verloskunde 

• Grondige kennis van 
zwangerschap, arbeid, bevalling en 
kraambed 

• Grondige kennis van de  
gespecialiseerde farmacologie 

• Grondige kennis van EHBO, BLS en 
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grensoverschrijdend gedrag, angst, depressie, 
posttraumatisch stress-syndroom, psychose, 
…) 

 

NLS 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van relevante 
screeningsinstrumenten en -
methodieken in de vier domeinen 

• Grondige kennis van methoden om 
de verloskundige zorg te evalueren 

• Grondige kennis van onderzoeken 
en ingrepen in de verloskunde 

 

 

 

COMMUNICATIE 
 

13. Communiceert professioneel met de zorgvrager binnen de zorgrelatie 

• Bouwt een professionele relatie op met de 
zorgvrager ✓   

• Herkent, toont respect en empathie voor de 
diversiteit van zorgvragers. 

✓   

• Voert gesprekken met de zorgvrager en 
luistert actief naar de behoeften en wensen 
van de zorgvrager 

✓   

• Initieert, ondersteunt en faciliteert het proces 
van geïnformeerde toestemming en gedeelde 
besluitvorming 

✓   

• Legt de geïnformeerde toestemming en het 
gedeeld besluit vast in een zorgplan 

✓   

• Bespreekt in open communicatie een (bijna) 
incident met de zorgvrager 

✓   
 

• Kennis van diversiteit 

• Kennis van bedrijfseigen 
kantoorsoftware, software 
dienstenplatformen (eHealth,  
Mycarenet, …) 

• Kennis van het (elektronisch) 
patiëntendossiers 

• Kennis van administratieve taken 
aangaande verslaggeving, 
dossieropmaak, 
patiëntgerelateerde administratie 
(RIZIV, ziekteverzekering, ...) 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

• Grondige kennis van de sociale 
kaart 

• Grondige kennis van 
geïnformeerde toestemming en 
gedeelde besluitvorming 

 

 

 

14. Rapporteert en deelt informatie met de zorgvrager 

• Rapporteert noodzakelijke gegevens en deelt 
deze volgens de regelgeving en wettelijke 
bepalingen 

✓   

• Communiceert  via de vereiste mondelinge, ✓   

• Kennis van bedrijfseigen 
kantoorsoftware, software 
dienstenplatformen (eHealth,  
Mycarenet, …) 
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schriftelijke en digitale 
communicatiemiddelen 

• Geeft informatie over de mogelijke 
hulpverlening en tegemoetkomingen 

✓   

• Bezorgt de zorgvrager de documenten voor 
hulpverlening en (financiële) 
tegemoetkoming, … 

  ✓ 

• Ondersteunt de zorgvrager met de 
administratieve verwerking van aanvragen, 
toelagen en premies 

✓   

 

• Kennis van het (elektronisch) 
patiëntendossiers 

• Kennis van administratieve taken 
aangaande verslaggeving, 
dossieropmaak, 
patiëntgerelateerde administratie 
(RIZIV, ziekteverzekering, ...) 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 

• Kennis van wetgeving aangaande 
de zorgvrager 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

 

 

 

SAMENWERKING 
 

15. Werkt professioneel samen met eigen en/of ander(e) (gezondheids-)zorgberoep(en) 

• Werkt effectief en efficiënt samen met alle 
actoren (collega's, artsen, zorgverstrekkers, 
officiële instanties, breed publiek,…) 

✓   

• Communiceert via de vereiste mondelinge, 
schriftelijke en digitale 
communicatiemiddelen 

✓   

• Rapporteert mondeling, digitaal en/of 
schriftelijk 

✓   

• Respecteert de afgesproken procedures en 
werkschema’s 

✓   

• Neemt (indien relevant) de rol van 
zorgcoördinator voor de zorgvrager op 

✓   

• Leidt of neemt deel aan een groepsproces ✓   

• Maakt zijn professioneel standpunt kenbaar 
tijdens overleg met eigen en/of ander(e) 
(gezondheids-)zorgberoep(en) 

✓   

• Neemt vanuit het beroep als vroedvrouw een 
actieve rol op binnen de context van eigen 
en/of ander(e) (gezondheids-)zorgberoep(en) 

✓   

 

• Kennis van bedrijfseigen 
kantoorsoftware, software 
dienstenplatformen (eHealth,  
Mycarenet, …) 

• Kennis van het (elektronisch) 
patiëntendossiers 

• Kennis van administratieve taken 
aangaande verslaggeving, 
dossieropmaak, 
patiëntgerelateerde administratie 
(RIZIV, ziekteverzekering, ...) 

• Kennis van 
gezondheidszorgstructuren en de 
interdisciplinaire 
samenwerkingsmodellen 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 
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16. Draagt de zorg over aan een andere (gezondheids-)zorgverstrekkers om de continuïteit van 
kwaliteitsvolle zorg te garanderen 

• Draagt de zorg over conform het continuüm 
van samenwerkingsrelaties in zorg en welzijn ✓   

• Consulteert op basis van de risicodetectie de 
aangewezen (gezondheids-)zorgverstrekker in 
zorg en welzijn en verwijst gepast en tijdig 
door 

 ✓  

• Roept hulp in van een zorgverlener binnen 
eigen en/of ander(e) (gezondheids-
)zorgberoep(en) 

 ✓  

• Past in overleg met de arts de frequentie en 
de aard van de opvolging aan in functie van 
de risico's en/of complicaties. 

 ✓  

 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van bedrijfseigen 
kantoorsoftware, software 
dienstenplatformen (eHealth,  
Mycarenet, …) 

• Kennis van administratieve taken 
aangaande verslaggeving, 
dossieropmaak, 
patiëntgerelateerde administratie 
(RIZIV, ziekteverzekering, ...) 

• Kennis van 
gezondheidszorgstructuren en de 
interdisciplinaire 
samenwerkingsmodellen 

• Grondige kennis van de sociale 
kaart 

 

 

 

LEIDERSCHAP 
 

17. Draagt bij tot de verbetering van kwaliteitsvolle zorg 

• Creëert, bevordert en werkt mee aan een 
optimalisatie van de kwaliteitscultuur ✓   

• Handelt volgens de kwaliteitsnormen en -
procedures 

✓   

• Evalueert periodiek de zorgvrager gegevens 
voor kwaliteitsborging 

✓   

• Maakt gebruik van het Elektronisch Dossier 
(ED) waarbij gewerkt wordt conform de 
stappen van methodisch handelen (conform 
ICF) 

✓   

• Optimaliseert het therapeutisch (be)handelen 
door klinisch te redeneren 

✓   
 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van bedrijfseigen 
kantoorsoftware, software 
dienstenplatformen (eHealth,  
Mycarenet, …) 

• Kennis van administratieve taken 
aangaande verslaggeving, 
dossieropmaak, 
patiëntgerelateerde administratie 
(RIZIV, ziekteverzekering, ...) 

• Kennis van 
gezondheidszorgstructuren en de 
interdisciplinaire 
samenwerkingsmodellen 
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• Kennis van kwaliteitsbeleid 

• Kennis van veiligheidsmanagement 

• Kennis van planning, organisatie  
en opvolging van de activiteiten 

 

 

 

18. Voert een efficiënt beheer van materiaal  en middelen 

• Voorziet in noodzakelijk, up to date materiaal 
en middelen   ✓ 

• Toetst en integreert innovatieve materialen 
en middelen in functie van kwaliteitsvolle 
zorg 

✓   

• Werkt kostenefficiënt ✓   

• Houdt toezicht op het gebruik en onderhoud 
van het medisch en niet- medisch materiaal 

✓   
 

• Basiskennis van 
gezondheidseconomie 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van (medisch) materiaal, 
middelen en toestellen 

• Kennis van reiniging van (medisch) 
materiaal, middelen en toestellen 

 

 

 

19. Leidt de dagelijkse taken binnen een dienst of praktijk 

• Organiseert, coördineert en leidt de zorg op 
de dienst /in de praktijk op duurzame wijze ✓   

• Beoordeelt nieuwe initiatieven en innovaties 
in functie van optimalisatie van zorg 

✓   

• Faciliteert veranderingsprocessen in de zorg 
en implementeert deze om dienstverlening 
en resultaten te verbeteren 

✓   

• Past de evidence based richtlijnen toe om 
dienstverlening en outcomes te verbeteren 

✓   

• Voert de administratie van een organisatie of 
dienst uit 

✓   

• Houdt de gegevens bij over uitgaven en 
inkomsten 

  ✓ 

• Tarifeert en volgt de administratie van de 
prestaties en betalingen op 

✓   
 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van kwaliteitsbeleid 

• Kennis van veiligheidsmanagement 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van planning, organisatie  
en opvolging van de activiteiten 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

 

 

 

20. Draagt bij tot een veilige werkomgeving 

• Neemt verantwoordelijkheid op voor de ✓   • Kennis van (evidence based) 
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veiligheid van de zorgvrager 

• Neemt verantwoordelijkheid op voor de 
veiligheid van de medewerkers binnen de 
dienst/praktijk 

✓   

• Detecteert  (bijna) incidenten en handelt 
volgens de richtlijnen 

✓   

• Gebruikt persoonlijke en  collectieve 
beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen 

  ✓ 
 

richtlijnen 

• Kennis van kwaliteitsbeleid 

• Kennis van veiligheidsmanagement 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van planning, organisatie  
en opvolging van de activiteiten 

• Kennis van beschermingsmiddelen 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

 

 

 

GEZONDHEIDSVOORLICHTING 
 

21. Bevordert het zelfmanagement en empowerment bij de zorgvrager in de vier domeinen 

• Informeert en adviseert de zorgvrager om 
geïnformeerde keuzes te maken ✓   

• Educeert, coacht en motiveert de zorgvrager 
tot zelfmanagement en empowerment 

✓   

• Leert de zorgvrager aan om autonoom 
determinanten die de gezondheid kunnen 
schaden tijdig te herkennen en gepaste actie 
te ondernemen 

✓   

• Anticipeert op crisissituaties  ✓  
 

• Basiskennis van sociologie 

• Basiskennis van didactische 
vaardigheden 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van diversiteit 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Kennis van psychologie 
betreffende de vier domeinen 

• Kennis van de ontwikkeling en 
groei van het kind in de eerste 
levensfase 

• Kennis van motivatietheorie en -
strategieën 

• Kennis van (peer)coaching 

• Kennis van methodieken van 
gedragsveranderingen 

• Kennis van empowerment 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van procesmatige 
aanpak conform de stappen van 
methodisch handelen (zorgplan, …) 

• Grondige kennis van borstvoeding, 



 

 
24 

 Activiteiten Vaardigheden  Kenniselementen per activiteitenblok 

C
o

gn
it

ie
ve

 

P
ro

b
le

em
o

p
lo

ss
e

n
d

e
 

M
o

to
ri

sc
h

e
 

kunstvoeding en voeding voor het  
jonge kind 

• Grondige kennis van preventie in 
de vier domeinen 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

• Grondige kennis van de sociale 
kaart 

• Grondige kennis van relationele en 
seksuele vorming en diversiteit 

• Grondige kennis van gezonde 
voeding en fysiek actieve 
levensstijl voor de zorgvrager in 
alle contexten (prepartus, 
postpartum, ...) 

• Grondige kennis van preventieve 
richtlijnen over 
bekkenbodemgezondheid 

 

 

 

22. Doet aan gezondheidspreventie en -promotie van doelgroepen 

• Anticipeert op de noden van welbepaalde 
doelgroepen ✓   

• Organiseert interventiemethoden voor 
specifieke doelgroepen voor de verbetering 
van het gezondheidsgedrag 

✓   

• Sensibiliseert  en informeert doelgroepen 
betreffende het belang van preventie voor de 
seksuele en reproductieve gezondheid 

✓   

• Ondersteunt gezondheidsbevorderende  en -
beschermende activiteiten in de seksuele en 
reproductieve levensstijl 

✓   

• Gebruikt het voorlichtingsmateriaal, 
handleidingen, … volgens de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten 

✓   

• Maakt betrouwbare informatie toegankelijk 
via verschillende communicatiekanalen 

✓   

• Coacht en traint de doelgroep(en) gericht op ✓   

• Basiskennis van sociologie 

• Basiskennis van didactische 
vaardigheden 

• Kennis van basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle zorg 

• Kennis van diversiteit 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Kennis van psychologie 
betreffende de vier domeinen 

• Kennis van de ontwikkeling en 
groei van het kind in de eerste 
levensfase 

• Kennis van motivatietheorie en -
strategieën 

• Kennis van (peer)coaching 

• Kennis van empowerment 

• Kennis van informatietechnologie 

• Grondige kennis van preventie in 
de vier domeinen 

• Grondige kennis van sociale en 
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gezondheidsbevorderend gedrag 

• Evalueert de opzet, de uitvoering en het 
effect van de voorlichtings-, vormings- en 
sensibiliseringscampagnes en stuurt deze bij 
indien nodig 

✓   

 

communicatieve vaardigheden 

• Grondige kennis van de sociale 
kaart 

• Grondige kennis van relationele en 
seksuele vorming en diversiteit 

• Grondige kennis van 
geboorteregeling 

 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
 

23. Ontwikkelt de eigen deskundigheid 

• Doet aan continue persoonlijke en 
professionele ontwikkeling (LLL) ✓   

• Doet aan zelfreflectie en stuurt zo nodig het 
eigen handelen bij. 

✓   

• Vraagt op een gepaste manier feedback en 
gaat daar constructief mee om 

✓   

• Neemt actief deel aan intervisiemomenten en 
laat zich intercollegiaal toetsen 

✓   

• Stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en 
werkt actief aan de persoonlijke en 
professionele groei. 

✓   

• Maakt een (digitaal) portfolio aan waarbij de 
activiteiten  en groei geregistreerd worden 
conform de vooropgestelde kwaliteitsnormen 
en wetgeving 

✓   

• Participeert aan (inter)nationale 
vormingsactiviteiten (lezing, congres, 
studiedagen, webinar, …) 

✓   

• Werkt mee aan de registratie, monitoring en 
evaluatie van perinatale gegevens 
(Studiecentrum voor Perinatale 
Epidemiologie, ...) 

✓   

• Volgt actuele, wetenschappelijke 
ontwikkelingen op binnen het vakgebied en 
zet deze om in de praktijk (evidence based 

✓   

• Basiskennis van de internationale 
classificatie van het menselijk 
functioneren (ICF) 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Kennis van (peer)coaching 

• Kennis van statistiek 

• Kennis van informatietechnologie 

• Kennis van 
onderzoeksmethodieken en -
domeinen 

• Kennis van de ethische regels rond 
wetenschappelijk onderzoek 

• Kennis van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek 

• Kennis van professionele fora 

• Kennis van de beschikbare 
opleidingen en navormingen (LLL) 

• Kennis van Engels (kan de 
hoofdgedachte van een 
ingewikkelde tekst begrijpen, 
zowel over concrete als over 
abstracte onderwerpen met 
inbegrip van technische 
besprekingen van eigen vakgebied) 

• Grondige kennis van 
vakterminologie 
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practice*) 

• Integreert best-beschikbare 
wetenschappelijke evidentie in de praktijk 

✓   

• Hanteert de vakterminologie op voldoende 
deskundige wijze zowel mondeling als 
schriftelijk 

✓   

 

 

 

24. Draagt bij aan de deskundigheid van studenten en (beginnende) beroepsbeoefenaars 

• Detecteert leernoden ✓   

• Schept een gunstig leerklimaat ✓   

• Handelt als rolmodel ✓   

• Begeleidt, coacht  en evalueert de studenten 
en (beginnende) beroepsbeoefenaars 

✓   

• Stimuleert een open feedbackcultuur ✓   
 

• Basiskennis van pedagogische 
concepten 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Kennis van (peer)coaching 

• Kennis van informatietechnologie 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

 

 

 

25. Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep 

• Neemt deel aan intercollegiaal overleg en 
kennisnetwerking ✓   

• Werkt mee aan projecten die kaderen in de 
professionalisering van de vroedvrouwen 

✓   

• Fungeert als ambassadeur voor het beroep 
van vroedvrouw 

✓   

• Werkt mee aan publicaties, lezingen, … ✓   

• Neemt deel aan activiteiten van 
(beroeps)verenigingen, werkgroepen, 
beleidsorganen, … 

✓   

 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 

• Kennis van 
gezondheidszorgstructuren en de 
interdisciplinaire 
samenwerkingsmodellen 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Kennis van informatietechnologie 

• Kennis van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek 

• Kennis van professionele fora 

• Kennis van relevante 
informatiebronnen 
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• Kennis van literatuuronderzoek 

• Kennis van de beschikbare 
opleidingen en navormingen (LLL) 

• Kennis van de Nederlandse taal om 
ze op deskundige wijze te kunnen 
hanteren in het kader van het 
beroep en dit zowel mondeling als 
schriftelijk 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

 

 

 

PROFFESIONALISERING 
 

26. Past ethische standaarden toe in de zorgsetting 

• Handelt volgens de internationaal ethische 
code voor vroedvrouwen ✓   

• Werkt in een klimaat van vertrouwen 
tegenover de zorgvrager waarbij zij voorziet 
in een begripvolle zorgverstrekking met 
respect voor de individuele rechten en 
waardigheid 

✓   

• Gaat vertrouwelijk om met informatie: 
beroepsgeheim, privacy (GDPR, …) en 

✓   

• Begeleidt de zorgvrager bij ethische 
dilemma’s 

✓   

• Maakt ethische besluitvorming bespreekbaar ✓   

• Neemt actief deel aan ethische 
besluitvormingsprocessen in een 
professionele setting 

✓   

 

• Basiskennis van sociologie 

• Kennis van (evidence based) 
richtlijnen 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

• Grondige kennis van 
beroepsethiek en de 
deontologische code 

 

 

 

27. Oefent het beroep uit conform de wettelijke bepalingen en de maatschappelijk verwachtingen 

• Profileert zich als vroedvrouw binnen de 
maatschappij. ✓   

• Basiskennis van sociologie 

• Kennis van wetgeving aangaande 
het beroep en de gezondheidszorg 
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• Identificeert maatschappelijke 
ontwikkelingen en zet deze duurzaam om in 
acties 

✓   

• Kent, respecteert en past de standaarden, 
regelgeving en wetgeving (patiëntenrechten , 
…) mbt de uitoefening van het beroep toe. 

✓   

 

• Kennis van wetgeving aangaande 
de zorgvrager 

• Grondige kennis van sociale en 
communicatieve vaardigheden 

• Grondige kennis van 
beroepsethiek en de 
deontologische code 

 

 

 

28. Behoudt de persoonlijke gezondheid en welzijn 

• Gaat bewust om met persoonlijke en 
professionele beïnvloedende factoren op het 
welzijn en het (professioneel) functioneren. 

✓   

• Zorgt voor een gezond evenwicht tussen werk 
en privéleven. 

✓   

• Detecteert tijdig alarmsignalen en neemt 
gepaste actie 

 ✓  

• Bevordert een cultuur waarin noden van 
collega’s gedetecteerd en aangepakt worden 
via ondersteuning. 

✓   

 

• Basiskennis van zelfmanagement 

• Kennis van (zelfregulerende) 
reflectiestrategieën 

• Kennis van evaluatiemethodes 

• Grondige kennis van 
probleemoplossende strategieën 
en besluitvormingstechnieken 

 

 

 
 

2.2 BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN 

Kennis 
 

- Basiskennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF) 
- Basiskennis van sociologie 
- Basiskennis van zelfmanagement 
- Basiskennis van didactische vaardigheden 
- Basiskennis van medische beeldvorming 
- Basiskennis van biofysica en biochemie 
- Basiskennis van gezondheidseconomie 
- Basiskennis van pedagogische concepten 

 
- Kennis van algemene anatomie, fysiologie van alle stelsels 
- Kennis van specifieke medische beeldvorming 
- Kennis van de grondbeginselen van de microbiologie 
- Kennis van de grondbeginselen van de biofysica, biochemie 
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- Kennis van technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde medische 
handelingen 

- Kennis van embryologie 
- Kennis van basisprincipes voor kwaliteitsvolle zorg 
- Kennis van (evidence based) richtlijnen 
- Kennis van analgesie en anesthesie 
- Kennis van fertiliteitsonderzoeken en -ingrepen 
- Kennis van onderzoeken en ingrepen in de prenatale diagnostiek 
- Kennis van onderzoeken en ingrepen in de neonatologie 
- Kennis van onderzoeken en ingrepen in de pathologische verloskunde 
- Kennis van onderzoeken en ingrepen in de gynaecologie 
- Kennis van pathologie in de gynaecologie 
- Kennis van pathologie in de fertiliteit 
- Kennis van pathologie in de neonatologie 
- Kennis van de grondbeginselen van farmacologie 
- Kennis van teratologie 
- Kennis van toxicologie 
- Kennis van medicamenteuze toedieningswijzen 
- Kennis van diversiteit 
- Kennis van bedrijfseigen kantoorsoftware, software dienstenplatformen (eHealth,  

Mycarenet, …) 
- Kennis van het (elektronisch) patiëntendossiers 
- Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, 

patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, ...) 
- Kennis van wetgeving aangaande het beroep en de gezondheidszorg 
- Kennis van wetgeving aangaande de zorgvrager 
- Kennis van gezondheidszorgstructuren en de interdisciplinaire samenwerkingsmodellen 
- Kennis van kwaliteitsbeleid 
- Kennis van veiligheidsmanagement 
- Kennis van (zelfregulerende) reflectiestrategieën 
- Kennis van evaluatiemethodes 
- Kennis van planning, organisatie  en opvolging van de activiteiten 
- Kennis van (medisch) materiaal, middelen en toestellen 
- Kennis van reiniging van (medisch) materiaal, middelen en toestellen 
- Kennis van beschermingsmiddelen 
- Kennis van psychologie betreffende de vier domeinen 
- Kennis van de ontwikkeling en groei van het kind in de eerste levensfase 
- Kennis van motivatietheorie en -strategieën 
- Kennis van (peer)coaching 
- Kennis van methodieken van gedragsveranderingen 
- Kennis van empowerment 
- Kennis van statistiek 
- Kennis van informatietechnologie 
- Kennis van onderzoeksmethodieken en -domeinen 
- Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek 
- Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek 
- Kennis van professionele fora 
- Kennis van relevante informatiebronnen 
- Kennis van literatuuronderzoek 
- Kennis van de beschikbare opleidingen en navormingen (LLL) 
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- Kennis van de Nederlandse taal om ze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het 
kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk 

- Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel 
over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische 
besprekingen van eigen vakgebied) 

 
- Grondige kennis van anatomie en fysiologie in de verloskunde en fertiliteit 
- Grondige kennis van pathologie in de verloskunde 
- Grondige kennis van zwangerschap, arbeid, bevalling en kraambed 
- Grondige kennis van de  gespecialiseerde farmacologie 
- Grondige kennis van EHBO, BLS en NLS 
- Grondige kennis van probleemoplossende strategieën en besluitvormingstechnieken 
- Grondige kennis van verzorging van en toezicht op de pasgeborene 
- Grondige kennis van procesmatige aanpak conform de stappen van methodisch 

handelen (zorgplan, …) 
- Grondige kennis van relevante screeningsinstrumenten en -methodieken in de vier 

domeinen 
- Grondige kennis van methoden om de verloskundige zorg te evalueren 
- Grondige kennis van onderzoeken en ingrepen in de verloskunde 
- Grondige kennis van borstvoeding, kunstvoeding en voeding voor het  jonge kind 
- Grondige kennis van voorbereiding op het ouderschap, inclusief de biopsychosociale 

aspecten 
- Grondige kennis van gebruik van de technische apparatuur in de verloskunde 
- Grondige kennis van preventie in de vier domeinen 
- Grondige kennis van niet medicamenteuze pijnstilling 
- Grondige kennis van sociale en communicatieve vaardigheden 
- Grondige kennis van de sociale kaart 
- Grondige kennis van relationele en seksuele vorming en diversiteit 
- Grondige kennis van vakterminologie 
- Grondige kennis van beroepsethiek en de deontologische code 
- Grondige kennis van genetica 
- Grondige kennis van psychosociaal  en mentaal welzijn 
- Grondige kennis van preconceptie 
- Grondige kennis van de fysiologie van de transitie van foetus naar neonatus 
- Grondige kennis van screeningstesten van de pasgeborene, 
- Grondige kennis van de pathologie van de pasgeborene 
- Grondige kennis van gezonde voeding en fysiek actieve levensstijl voor de zorgvrager in 

alle contexten (prepartus, postpartum, ...) 
- Grondige kennis van preventieve richtlijnen over bekkenbodemgezondheid 
- Grondige kennis van de infrastructuur en materiaal (vb. materiaal dringende 

keizersnede,…) 
- Grondige kennis van geïnformeerde toestemming en gedeelde besluitvorming 
- Grondige kennis van geboorteregeling 

 
 

Cognitieve vaardigheden 
 

- Voert een anamnesegesprek 
- Verzamelt op een systematische manier alle nodige gegevens, (M)EWS* score en 

parameters 
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- Vraagt (labo-)onderzoeken aan en/of voert ze uit, interpreteert de resultaten en 
rapporteert ze 

- Interpreteert de verzamelde gegevens, parameters en onderzoeksresultaten 
- Stelt binnen de eigen beroepsbevoegdheid een (differentiaal)diagnose op 
- Stelt een zorgplan op in samenspraak met de zorgvrager* en geeft daarbij de nodige 

voorlichting 
- Begeleidt en bewaakt vrouw en kind tijdens de arbeid en bevalling 
- Stelt het begin van de arbeid vast 
- Observeert en registreert de uteruscontractiliteit en de foetale harttonen volgens de 

richtlijnen 
- Stelt de uitdrijvingsfase vast 
- Beoordeelt de placenta, vliezen en navelstreng 
- Voert de opvang van de pasgeborene uit 
- Controleert het bloedverlies, de baarmoederstand, het perineum en de mictie van de 

zorgvrager 
- Bepaalt de APGAR-score van de pasgeborene 
- Voert een lichamelijk klinisch onderzoek van de pasgeborene uit 
- Test de reflexen van de pasgeborene 
- Ondersteunt en begeleidt de zorgvrager bij de borstvoeding of kunstvoeding 
- Controleert de mictie bij de zorgvrager 
- Controleert de vitale parameters (MEWS en PEWS*) bij de zorgvrager 
- Controleert de pijn bij de zorgvrager 
- Controleert het welbevinden van de zorgvrager 
- Volgt de (obstetrische) parameters van de moeder op (inclusief MEWS) 
- Observeert fysiologische veranderingen  en perinatale mentale gezondheid en adviseert 

hierbij 
- Ondersteunt en begeleidt de moeder bij de borstvoeding en/of kunstvoeding 
- Volgt de parameters van de pasgeborene op 
- Staat in voor de continuïteit van de zorg 
- Bewaakt en stimuleert de zorg voor een gezonde pasgeborene en het jonge kind 
- Stimuleert en ondersteunt een veilige ouder-kind hechting  binnen de context van het 

gezin 
- Geeft bekkenbodemeducatie en vraagt proactief naar signalen van 

bekkenbodemproblemen 
- Voert de opname uit van een gehospitaliseerde zorgvragers 
- Organiseert de totaalzorg met aandacht voor de continuïteit van zorg 
- Bereidt de zorg voor en geeft hierbij de nodige informatie aan de zorgvrager 
- Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de  zorgvrager 
- Voert de preoperatieve zorgen  en observaties uit 
- Voert de postoperatieve zorgen en observaties uit 
- Evalueert de gegeven zorg 
- Voert het ontslag bij de gehospitaliseerde zorgvrager uit 
- Neemt actief deel aan medische beslissingen, verleent adequate zorg en neemt 

gedelegeerde taken op binnen de bevoegdheid 
- Assisteert bij onderzoeken/ingrepen in de prenatale diagnostiek 
- Assisteert bij verschillende vormen van anesthesie (oa. epidurale verdoving, rachi 

verdoving, volledige verdoving,…) 
- Assisteert bij keizersneden 
- Assisteert bij de zwangerschapsonderbreking (spontaan, medisch geassisteerd) 
- Assisteert bij onderzoeken/ingrepen in het domein verloskunde 
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- Assisteert bij obstetrische ingrepen en onderzoeken 
- Verleent zorg en begeleiding bij fertiliteitsproblemen in samenwerking met de arts en 

andere gezondheidszorgverstrekkers 
- Assisteert bij en/of voert onder supervisie onderzoeken/ingrepen in het domein 

fertiliteit uit 
- Garandeert de continuïteit van zorg bij fertiliteitsproblemen 
- Bereidt de zorg voor conform het zorgplan 
- Neemt  de vitale parameters en bepaalt de (P)EWS-score 
- Observeert de fysieke parameters en bepaalt de APGAR-score 
- Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de  pasgeborene met problemen 
- Regelt het ontslag en garandeert de continuïteit van zorg bij pasgeborene met 

problemen 
- Schrijft de nodige geneesmiddelen voor binnen de bevoegdheid van de vroedvrouw. 
- Geeft informatie over de indicatie, nevenwerking, dosis en wijze van inname van 

medicatie. 
- Raadpleegt een geneesmiddelencompendium. 
- Berekent, bereidt, verifieert en dient medicatie en vitaminesupplementen toe aan 

zorgvrager. 
- Past niet-medicamenteuze pijnstilling toe (oa bad, massage, bal) en geeft 

houdingsadviezen 
- Bouwt een professionele relatie op met de zorgvrager 
- Herkent, toont respect en empathie voor de diversiteit van zorgvragers. 
- Voert gesprekken met de zorgvrager en luistert actief naar de behoeften en wensen van 

de zorgvrager 
- Initieert, ondersteunt en faciliteert het proces van geïnformeerde toestemming en 

gedeelde besluitvorming 
- Legt de geïnformeerde toestemming en het gedeeld besluit vast in een zorgplan 
- Bespreekt in open communicatie een (bijna) incident met de zorgvrager 
- Rapporteert noodzakelijke gegevens en deelt deze volgens de regelgeving en wettelijke 

bepalingen 
- Communiceert  via de vereiste mondelinge, schriftelijke en digitale 

communicatiemiddelen 
- Geeft informatie over de mogelijke hulpverlening en tegemoetkomingen 
- Ondersteunt de zorgvrager met de administratieve verwerking van aanvragen, toelagen 

en premies 
- Werkt effectief en efficiënt samen met alle actoren (collega's, artsen, zorgverstrekkers, 

officiële instanties, breed publiek,…) 
- Communiceert via de vereiste mondelinge, schriftelijke en digitale 

communicatiemiddelen 
- Rapporteert mondeling, digitaal en/of schriftelijk 
- Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s 
- Neemt (indien relevant) de rol van zorgcoördinator voor de zorgvrager op 
- Leidt of neemt deel aan een groepsproces 
- Maakt zijn professioneel standpunt kenbaar tijdens overleg met eigen en/of ander(e) 

(gezondheids-)zorgberoep(en) 
- Neemt vanuit het beroep als vroedvrouw een actieve rol op binnen de context van eigen 

en/of ander(e) (gezondheids-)zorgberoep(en) 
- Draagt de zorg over conform het continuüm van samenwerkingsrelaties in zorg en 

welzijn 
- Creëert, bevordert en werkt mee aan een optimalisatie van de kwaliteitscultuur 
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- Handelt volgens de kwaliteitsnormen en -procedures 
- Evalueert periodiek de zorgvrager gegevens voor kwaliteitsborging 
- Maakt gebruik van het Elektronisch Dossier (ED) waarbij gewerkt wordt conform de 

stappen van methodisch handelen (conform ICF) 
- Optimaliseert het therapeutisch (be)handelen door klinisch te redeneren 
- Toetst en integreert innovatieve materialen en middelen in functie van kwaliteitsvolle 

zorg 
- Werkt kostenefficiënt 
- Houdt toezicht op het gebruik en onderhoud van het medisch en niet- medisch 

materiaal 
- Organiseert, coördineert en leidt de zorg op de dienst /in de praktijk op duurzame wijze 
- Beoordeelt nieuwe initiatieven en innovaties in functie van optimalisatie van zorg 
- Faciliteert veranderingsprocessen in de zorg en implementeert deze om dienstverlening 

en resultaten te verbeteren 
- Past de evidence based richtlijnen toe om dienstverlening en outcomes te verbeteren 
- Neemt verantwoordelijkheid op voor de veiligheid van de zorgvrager 
- Neemt verantwoordelijkheid op voor de veiligheid van de medewerkers binnen de 

dienst/praktijk 
- Detecteert  (bijna) incidenten en handelt volgens de richtlijnen 
- Informeert en adviseert de zorgvrager om geïnformeerde keuzes te maken 
- Educeert, coacht en motiveert de zorgvrager tot zelfmanagement en empowerment 
- Leert de zorgvrager aan om autonoom determinanten die de gezondheid kunnen 

schaden tijdig te herkennen en gepaste actie te ondernemen 
- Anticipeert op de noden van welbepaalde doelgroepen 
- Organiseert interventiemethoden voor specifieke doelgroepen voor de verbetering van 

het gezondheidsgedrag 
- Sensibiliseert  en informeert doelgroepen betreffende het belang van preventie voor de 

seksuele en reproductieve gezondheid 
- Ondersteunt gezondheidsbevorderende  en -beschermende activiteiten in de seksuele 

en reproductieve levensstijl 
- Gebruikt het voorlichtingsmateriaal, handleidingen, … volgens de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten 
- Maakt betrouwbare informatie toegankelijk via verschillende communicatiekanalen 
- Coacht en traint de doelgroep(en) gericht op gezondheidsbevorderend gedrag 
- Evalueert de opzet, de uitvoering en het effect van de voorlichtings-, vormings- en 

sensibiliseringscampagnes en stuurt deze bij indien nodig 
- Doet aan continue persoonlijke en professionele ontwikkeling (LLL) 
- Doet aan zelfreflectie en stuurt zo nodig het eigen handelen bij. 
- Vraagt op een gepaste manier feedback en gaat daar constructief mee om 
- Neemt actief deel aan intervisiemomenten en laat zich intercollegiaal toetsen 
- Stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en werkt actief aan de persoonlijke en 

professionele groei. 
- Maakt een (digitaal) portfolio aan waarbij de activiteiten  en groei geregistreerd worden 

conform de vooropgestelde kwaliteitsnormen en wetgeving 
- Participeert aan (inter)nationale vormingsactiviteiten (lezing, congres, studiedagen, 

webinar, …) 
- Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze 

om in de praktijk (evidence based practice*) 
- Hanteert de vakterminologie op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als 

schriftelijk 
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- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerking 
- Werkt mee aan projecten die kaderen in de professionalisering van de vroedvrouwen 
- Fungeert als ambassadeur voor het beroep van vroedvrouw 
- Werkt mee aan publicaties, lezingen, … 
- Neemt deel aan activiteiten van (beroeps)verenigingen, werkgroepen, beleidsorganen, 

… 
- Detecteert leernoden 
- Schept een gunstig leerklimaat 
- Handelt als rolmodel 
- Begeleidt, coacht  en evalueert de studenten en (beginnende) beroepsbeoefenaars 
- Stimuleert een open feedbackcultuur 
- Handelt volgens de internationaal ethische code voor vroedvrouwen 
- Werkt in een klimaat van vertrouwen tegenover de zorgvrager waarbij zij voorziet in een 

begripvolle zorgverstrekking met respect voor de individuele rechten en waardigheid 
- Gaat vertrouwelijk om met informatie: beroepsgeheim, privacy (GDPR, …) en 
- Begeleidt de zorgvrager bij ethische dilemma’s 
- Maakt ethische besluitvorming bespreekbaar 
- Neemt actief deel aan ethische besluitvormingsprocessen in een professionele setting 
- Profileert zich als vroedvrouw binnen de maatschappij. 
- Identificeert maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze duurzaam om in acties 
- Kent, respecteert en past de standaarden, regelgeving en wetgeving (patiëntenrechten , 

…) mbt de uitoefening van het beroep toe. 
- Gaat bewust om met persoonlijke en professionele beïnvloedende factoren op het 

welzijn en het (professioneel) functioneren. 
- Zorgt voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. 
- Bevordert een cultuur waarin noden van collega’s gedetecteerd en aangepakt worden 

via ondersteuning. 
- Voert een (tele)consult uit 
- Hanteert de incubator en monitor en verzamelt de nodige parameters 
- Observeert het vruchtwater en bloedverlies 
- Start de zorgrelatie op in een thuissituatie 
- Beëindigt de zorgrelatie in een thuissituatie 
- Ondersteunt en begeleidt de moeder bij de borstvoeding en/of kunstvoeding 
- Garandeert de continuïteit van zorg bij  gynaecologische problemen in samenwerking 

met artsen en andere gezondheidszorgverstrekkers 
- Voert de administratie van een organisatie of dienst uit 
- Tarifeert en volgt de administratie van de prestaties en betalingen op 
- Integreert best-beschikbare wetenschappelijke evidentie in de praktijk 
- Werkt mee aan de registratie, monitoring en evaluatie van perinatale gegevens 

(Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, ...) 
 

 

Probleemoplossende vaardigheden 
 

- Stelt op methodische wijze mogelijke risico’s en/of complicaties vast door klinisch te 
redeneren 

- Rapporteert probleemsituaties aan de gezondheidszorgbeoefenaar- en welzijnswerker 
- Begeleidt en bewaakt onder supervisie de vrouw tijdens de pathologische arbeid 
- Begeleidt en bewaakt onder supervisie de vrouw tijdens de pathologische bevalling 
- Assisteert bij een pathologische bevalling 
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- Past in overleg met de arts de frequentie en de aard van de opvolging aan in functie van 
de risico’s en/of de complicaties 

- Verleent adequate zorg en begeleiding bij verloskundige problemen in samenwerking 
met artsen en andere gezondheidszorgverstrekkers 

- Garandeert de continuïteit van zorg bij verloskundige problemen in samenwerking 
- Voert in samenwerking met de arts de opname uit van de pasgeborene met risico’s 

en/of complicaties 
- Anticipeert op crisissituaties 
- Detecteert alarmsignalen, diagnosticeert en handelt adequaat tijdens spoedsituaties tot 

de aangewezen gezondheidszorgbeoefenaar het overneemt 
- Detecteert alarmsignalenn diagnosticeert en handelt adequaat op psychosociale en 

psychiatrische (crisis)situaties en biedt ondersteuning tot de aangewezen 
gezondheidszorgbeoefenaar het overneemt 

- Past verloskundige technieken toe bij complicaties (o.m. bij schouderdystocie, stuit, 
navelstrengprolaps, liggingsafwijkingen, manuele extractie van de placenta; manuele 
exploratie van de baarmoeder;…) tot de aangewezen (gezondheids)zorgverstrekker het 
overneemt 

- Voert de reanimatie van pasgeborene, jong kind en volwassene uit 
- Is alert voor, detecteert en handelt adequaat op psychosociale en mentale 

kwetsbaarheid (o.a. seksueel geweld, agressie, grensoverschrijdend gedrag, angst, 
depressie, posttraumatisch stress-syndroom, psychose, …) 

- Consulteert op basis van de risicodetectie de aangewezen (gezondheids-
)zorgverstrekker in zorg en welzijn en verwijst gepast en tijdig door 

- Roept hulp in van een zorgverlener binnen eigen en/of ander(e) (gezondheids-
)zorgberoep(en) 

- Past in overleg met de arts de frequentie en de aard van de opvolging aan in functie van 
de risico's en/of complicaties. 

- Anticipeert op crisissituaties 
- Detecteert tijdig alarmsignalen en neemt gepaste actie 

 
 

Motorische vaardigheden 
 

- Zet het noodzakelijke materiaal klaar om de bevalling uit te voeren 
- Voert een episiotomie uit 
- Voert een perineuminfiltratie uit 
- Hecht het perineum: de ongecompliceerde ruptuur en na episiotomie 
- Verzorgt de pasgeborene 
- Voert screeningstesten bij de pasgeborene uit (saturatiemeting, bilirubinemeting, 

Guthrie-test, gehoortest, zichttest, ...) 
- Voert de hygiënische zorgen uit 
- Voert de (medisch) technische verpleegkundige handelingen uit 
- Voert de nazorg uit 
- Voert de zorgen bij overlijden uit 
- Voert de hygiënische zorgen uit 
- Voert de noodzakelijke zorgen uit aan de verschillende stelsels 
- Voert de nazorg uit 
- Bezorgt de zorgvrager de documenten voor hulpverlening en (financiële) 

tegemoetkoming, … 
- Voorziet in noodzakelijk, up to date materiaal en middelen 
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- Gebruikt persoonlijke en  collectieve beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen 
- Voert het uitwendig verloskundig onderzoek uit (handgrepen van Leopold) 
- Voert het inwendig verloskundig onderzoek uit (POVASI) 
- Voert een amniotomie uit 
- Voert een laagrisico bevalling in achterhoofdsligging uit in een veilige context 
- Voert de placentaire fase uit 
- Verleent adequate zorg en begeleiding bij gynaecologische problemen in samenwerking 

met artsen en andere gezondheidszorgverstrekkers 
- Assisteert bij verschillende vormen van anesthesie en ingrepen 
- Houdt de gegevens bij over uitgaven en inkomsten 

 
 

Omgevingscontext 
 

- De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen het 
wetgevend kader 

- Herkent en respecteert in het kader van het zorgproces de rollen, verschillen en grenzen 
van iedere partner 

- Het beroep van vroedvrouw wordt uitgeoefend in verschillende contexten 
- De vroedvrouw komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren 
- Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend 7/7 en 24/24 
- Dit beroep wordt uitgeoefend volgens de methodiek van  evidence based practice 
- Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, multidisciplinair en/of individueel 
- De professionele activiteiten worden uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen 
- Het uit te voeren werk is gevarieerd en is complex 
- Het beroep vereist een zorg op maat van de noden van de zorgvrager 
- De uitoefening van het beroep vereist een kritische houding 
- De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn 
- De sector kent reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, 

milieu, … 
- Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de vroedvrouw en haar 

omgeving. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen is verplicht 

- De uitoefening van het beroep vereist zowel het nemen van initiatieven  binnen de 
eigen werksituatie 

- De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin 
 

 

Handelingscontext 
 

- De vroedvrouw dient op constructieve en transparante wijze informatie uit te wisselen 
met de andere actoren 

- De vroedvrouw dient afhankelijk van de professionele activiteiten, routinematige en/of 
complexe handelingen uit te voeren 

- de vroedvrouw is zich constant bewust van de impact van haar handelingen 
- De vroedvrouw kan zich aanpassen aan en zich flexibel opstellen bij wisselende 

werkomstandigheden 
- De vroedvrouw dient steeds de regelgeving en kwaliteitseisen te respecteren 
- De vroedvrouw dient bij te blijven met de ontwikkelingen binnen de sector; dit vergt 

levenslang leren en het volgen van (verplichte) opleidingen en/of navorming 



 

 
37 

- De vroedvrouw dient planmatig te denken, prioriteiten te stellen en haar 
werkzaamheden te organiseren 

- De vroedvrouw dient discreet te handelen conform de beroepsethiek en professionele 
gedragscode 

- De vroedvrouw toont zin voor initiatief binnen haar beroepsuitoefening 
- De vroedvrouw dient de principes van het methodisch handelen toe te passen 
- De vroedvrouw dient kritisch, analytisch en oplossingsgericht te handelen 
- De vroedvrouw dient assertief en proactief op te treden 
- De vroedvrouw dient zorgvragergericht te werken 
- De vroedvrouw dient het positief imago eigen aan haar beroep uit te stralen 
- De vroedvrouw dient op empathische wijze om te gaan met de zorgvrager 
- De vroedvrouw dient actief en onbevooroordeeld te luisteren 
- De vroedvrouw dient nauwkeurig, consequent en gefocust te werken 
- De vroedvrouw weet snelheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te combineren 
- De vroedvrouw dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen 

kunnen hebben met een mogelijks een grote impact op de zorgvrager 
- De vroedvrouw dient autonoom te diagnosticeren, begeleiden, bewaken en bevorderen 

van een preconceptie, fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, 
ouderschap en zorg voor het jonge kind. Dit vergt een hoge mate van vakkennis waarbij 
inzicht, analytisch en synthetisch vermogen onontbeerlijk zijn 

- De vroedvrouw kan haar persoonlijke visie op het bewaken en bevorderen van 
kwaliteitsvolle zorg onderbouwen, verwoorden en uitdragen naar andere professionals 
en beleidsmedewerkers 

- De vroedvrouw geeft blijk van de juiste attitudes als professional: is betrouwbaar, heeft 
verantwoordelijkheidszin, is zelfstandig, probleemoplossend, neemt initiatief, is 
besluitvaardig, stressbestendig, respectvol en flexibel 

 
 

Autonomie 
 
Is zelfstandig in 

- Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven 
technische activiteiten en toevertrouwde medische handelingen 

- Het uitvoeren van het perinataal onderzoek en het beoordelen ervan op basis van 
klinisch redeneren 

- Het afnemen van de anamnese gericht op het klinisch onderzoek 
- Het opvolgen van de zwangerschap en het opstellen van een behandelplan 
- Het informeren, adviseren van de cliënt over de mogelijke aanpak 
- Het bepalen, uitvoeren en evalueren van de opvolging binnen het behandelplan 
- Het diagnosticeren, begeleiden , bewaken en bevorderen van een fysiologische 

zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind 
- Het verstrekken van informatie aangaande obstetrisch gerelateerde thema’s 
- Het sensibiliseren van de zorgvragers, hulpverleners en beleidsmakers 
- Het regelen, plannen en uitvoeren van de administratieve taken 
- Het meewerken aan preventiebeleid 
- Het geven van opleidingen, vormingen en adviezen 
- Het up-to-date houden van de eigen beroepscompetenties 
- Het coördineren van de activiteiten van het team in de organisatie 

 
Is gebonden aan 
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- Het ontvangen en uitvoeren van door de arts gegeven opdrachten 
- Het beleid van de organisatie 
- Tijdsplanning 
- Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures 
- De professionele gedragscode 
- De vigerende wetgeving 

 
Doet beroep op 

- De arts voor risicovolle zorg binnen de domeinen 
- Het multidisciplinair team, collega’s, omgeving van de zorgvrager voor advies en 

samenwerking 
 

 

Verantwoordelijkheid 
 

- Voert een (medisch) verloskundige raadpleging of counseling uit bij een laagrisico 
situatie 

- Voert een laag risico bevalling* uit 
- Voert de onmiddellijke postpartum zorg uit 
- Voert de postpartum zorg uit 
- Werkt samen met de arts en voert onder zijn verantwoordelijkheid een pathologische 

bevalling uit of assisteert hierbij 
- Begeleidt de zorgvrager in pathologische situaties (intra- en extramuraal) 
- Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid aan de opvang en de 

behandeling van de zorgvrager in geval van pathologische verloskunde 
- Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid aan de opvang en de 

behandeling van een zorgvrager met fertiliteitsproblemen 
- Werkt samen met de arts en onder zijn verantwoordelijkheid mee aan de opvang van de 

pasgeborene met risico’s en/of problemen 
- Schrijft de wettelijk vastgelegde geneesmiddelen voor en voert het (niet) 

medicamenteus beleid uit 
- Handelt adequaat tijdens risico’s en noodsituaties in de vier domeinen 
- Communiceert professioneel met de zorgvrager binnen de zorgrelatie 
- Rapporteert en deelt informatie met de zorgvrager 
- Werkt professioneel samen met eigen en/of ander(e) (gezondheids-)zorgberoep(en) 
- Draagt de zorg over aan een andere (gezondheids-)zorgverstrekkers om de continuïteit 

van kwaliteitsvolle zorg te garanderen 
- Draagt bij tot de verbetering van kwaliteitsvolle zorg 
- Voert een efficiënt beheer van materiaal  en middelen 
- Leidt de dagelijkse taken binnen een dienst of praktijk 
- Draagt bij tot een veilige werkomgeving 
- Bevordert het zelfmanagement en empowerment bij de zorgvrager in de vier domeinen 
- Doet aan gezondheidspreventie en -promotie van doelgroepen 
- Ontwikkelt de eigen deskundigheid 
- Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep 
- Draagt bij aan de deskundigheid van studenten en (beginnende) beroepsbeoefenaars 
- Past ethische standaarden toe in de zorgsetting 
- Oefent het beroep uit conform de wettelijke bepalingen en de maatschappelijk 

verwachtingen 
- Behoudt de persoonlijke gezondheid en welzijn 
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2.3 ATTESTEN EN VOORWAARDEN 

 

Wettelijke attesten en voorwaarden 
Voor de beroepsuitoefening van ‘Vroedvrouw’ is het beschikken van volgende attesten en/of 
voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht: 

- Voorwaarden voor de uitoefening van het gezondheidszorgberoep zoals bepaald in 
Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen 

 
 

3. Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke 
relevantie 

 

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE 

Tewerkstelling 
 
JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN 
BELGIË 
Aantal beoefenaars met het recht om het beroep uit te oefenen op 31/12/2020 en instroom 2020 
Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, HWF STATAN 
2020, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
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Vacatures 
 
I. Aantal vacatures (in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’ en indien 
beschikbaar het aantal vacatures voor uitzendopdrachten) en aandeel in de sector 
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4. Samenhang 
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