We lazen met interesse het artikel van Dr Van Wiemeersch. Na analyse van het artikel, lichten we er
drie aspecten uit die onze interesse wekten:


Dr Van Wiemeersch pleit voor een betere samenwerking.

Dit streven we vanuit de VLOV vzw reeds van bij aanvang na. Het is niet eenvoudig om, met respect
van ieders eigenheid, rond de tafel gevoelige onderwerpen te bespreken. We zijn echter vragende
partij en hebben dit zelfs in onze visie opgenomen. Enkel door een goede samenwerking kunnen we
nog verder werken aan een verbeterde zorgverlening.


De opleiding van de vroedvrouwen moet geoptimaliseerd worden

Hier zijn we het volledig eens met Dr Wiemeersch. De steeds evoluerende verloskunde eist dat
vroedvrouwen mee volgen en paraat zijn om de recente evidence based informatie te integreren.
Naast het beheersen van de kennis van de spitstechnologie, dient de vroedvrouw de persoon bij
uitstek te zijn die doordrongen is van de fysiologie van de volledige perinatale periode. Ze is bewaker
van de fysiologie en ook deze vaardigheid vraagt studie en werkervaring in de opleiding.
We zijn al sinds 2002 vragende partij om te komen tot een opleiding van 240 studiepunten en
hebben in de loop van de jaren onze argumentatie steeds krachtiger kunnen maken. De
aanpassingen in het opleidingscurriculum zijn geschreven door een interdisciplinaire groep en de
“Learning Outcomes” voor onze opleiding zijn in voorbereiding.
Heden zijn alle vroedvrouwenopleidingen en alle beroepsorganisaties voor vroedvrouwen en hierbij
ook de gynaecologen duidelijk op één lijn … we willen een uitbreiding van het aantal studiepunten
om vroedvrouwen af te leveren die voldoen aan de eisen van het werkveld en die in staat zijn onze
Vlaamse gezinnen te begeleiden tijdens deze mijlpaal in hun leven, vanuit het medische en het
psychosociale standpunt.


“Thuis bevallen is gevaarlijk”, schrijft Dr Van Wiemeersch in zijn artikel.

We betreuren deze uitspraak die totaal op het niets gefundeerd is. Graag halen de gynaecologen de
studie aan uit Nederland die in november 2010 gepubliceerd werd. Deze studie wordt ten gepaste en
ten ongepaste tijde gebruikt om aanstaande koppels af te schrikken. Onze redactieraad en
wetenschappelijke groep namen deze studie onder de loep en kunnen stellen dat de resultaten niet
zomaar kunnen geëxtrapoleerd worden naar de situatie in Vlaanderen.
We zijn in voorbereiding van een dossier dat de stelling door Dr. Van Wiemeersch vanuit een
wetenschappelijk standpunt zal weerleggen. Een wetenschappelijk gefundeerd antwoord voor de
gynaecologen lijkt ons een beter idee dan losse reacties vanuit emotie in de pers.
We juichen de stelling toe dat zwangeren de vrije keuze moeten behouden en na een eerlijke,
grondige counseling alle opties moeten leren kennen, vanuit de meest recente wetenschappelijke
studies en de dagdagelijkse realiteit.

Vanuit de Belgian Midwives Association is er een perstekst in voorbereiding om een duiding te geven
dat vroedvrouwen sterker naar voor moeten gebracht worden binnen de terreinen waar ze
werkzaam is. Deze perstekst zal begin november worden vrijgegeven.

