Persbericht
Reactie op het wetsvoorstel i.v.m. wijziging van naam ‘vroedvrouw’.
Vroedvrouwen zijn niet geraadpleegd om de naam van hun mooie beroep te wijzigen. We zijn geen
vragende partij en willen de naam van ons beroep behouden!
Met verbazing lazen we in de media dat er een wetsvoorstel is ingediend met de bedoeling de naam
vroedvrouw te veranderen tot de term ‘vroedkundige’.
Als beroepsorganisatie van vroedvrouwen werden we hierin totaal niet geraadpleegd! De reden die
wordt aangegeven in het artikel om het beroep niet seksistisch te benaderen is bij de Vlaamse
vroedvrouwen niet aan de orde.
Vroedvrouw staat voor ‘vroede’ vrouw.. een ‘wijze’ vrouw die in de samenleving zorg draagt voor de
gezondheid van moeder en kind tijdens de periode van zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Wanneer er gesproken wordt over vroedkundigen wilt dit zeggen dat men niet bekend is met de
werkelijke betekenis van de naam “vroedvrouw”, 'mid-wife', “met” vrouwen, sage-femme..
Vroedkundige is uit het niets gekomen en als term vorm gegeven naar analogie met de term
verpleegkundige ( de kunde van het verplegen). We willen in deze dan ook de eis uiten dat we de
term ‘vroedvrouw’ behouden als zijnde een beschermde titel met duidelijke etymologische
fundamenten.
Quote van Joeri Vermeulen, vroedvrouw (m)
Het is een krachtig woord, met een duidelijke historiek, … wereldwijd. De term vroedvrouw is
ingeburgerd in onze maatschappij. Vroedvrouwen zijn terecht trots op de belangrijke rol die ze
vervullen. Als vroedvrouw (m) ben ik niet akkoord om zonder enig overleg en op basis van verkeerde
overwegingen (‘vroedvrouw is een seksistische term’) de spons te laten vegen over onze mooie
benaming, die wij allen (ook de mannen!) met trots dragen.

We zijn geen vragende partij voor deze wijziging. We zijn fier ‘vroedvrouw’(m/v) te zijn en zien geen
goede argumenten om de term ‘vroedkundige’ te integreren.
Voor de Vlaamse Vroedvrouwenorganisaties.
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