Persbericht
Uitspraken van de Nederlandse voorzitters van de visitatiecommissie vroedkunde via
de VLUHR slaan in als een bom binnen de Vlaamse groep van de Belgische
Vroedvrouwenorganisaties. ( www.belgianmidwives.be)
Gisteren werd het visitatierapport van alle Vlaamse opleidingen bachelor in de
vroedkunde officieel overhandigd. Naar aanleiding hiervan werd een perstekst
verstuurd door de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad). De inhoud
van deze perstekst verwondert de Belgische Vroedvrouwenorganisaties ten zeerste.
De opleidingen worden in eerste instantie gefeliciteerd met hun hoge standaarden
en zin voor kwaliteit. Toch zijn er elementen in het persbericht die verduidelijking
vragen.
Vroedvrouwen moeten voldoen aan de EU – richtlijnen. Er wordt niet gebalanceerd
naar de Belgische context. In het persbericht wordt vermeld dat vroedvrouwen in
België vaak afhankelijk zijn van de orders van de gynaecoloog! De woordkeuze
verwijst naar een traditioneel hiërarchisch arts-vroedvrouw model, dit past niet in
een multidisciplinaire samenwerking en sluit niet aan bij de huidige wetgeving. Een
vroedvrouw heeft de medische bevoegdheid om autonoom een zwangerschap,
bevalling en post partum opvolgen en begeleiden in een situatie waarvan de evolutie
waarschijnlijk normaal zal verlopen, dit maakt haar ook medische aansprakelijk.
Vanuit deze medische autonomie ijveren de vroedvrouwen reeds jaren voor een
langere studieduur, namelijk vier jaar. Dat er te weinig bevallingen voor handen zijn
in vergelijking met het aantal studenten, komt immers veeleer door het feit dat alle
studenten zowat tegelijkertijd stage moeten volgen om aan de Europese richtlijnen
(het aantal prestaties verloskundige handelingen) te voldoen en om voldoende
competent te zijn in het autonoom denken en handelen bij normale en
pathologische verloskundige situaties.
Bovendien heeft de vroedvrouw er enkele nieuwe bevoegdheden bij zoals het
voorschrijven van medicatie. Verschillende evoluties in het beroep van de
vroedvrouw en de bijkomende bevoegdheden vragen om meer opleiding en dit kan
niet langer in de driejarige opleiding.
Een hoge instroom staat niet altijd recht evenredig met een hoge uitstroom, net
omdat opleidingen geconfronteerd worden met afleveren van een bachelordiploma
aan gezondheidszorgprofessionals met een medische verantwoordelijkheid. De
studenten die afstuderen vinden meestal snel een job als vroedvrouw. De huidige
ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de complexe maatschappelijke realiteit op
het werkterrein van de vroedvrouw zorgt voor voldoende opportuniteiten om in de
toekomst afstuderende vroedvrouwen aan het werk te houden. De ultieme
uitdagingen liggen voornamelijk in het bevorderen van een normaal geboorteproces.
Specifieke aandacht gaat naar de kwetsbare zwangeren. Wij kunnen als
vroedvrouwen het verschil maken. De BMA vzw wil hierover graag met de overheid
en de opleidingen in debat treden.
Contact: Eveline Mestdagh -coördinator Werkgroep opleiding binnen de
beroepsorganisatie 0479276856 info@belgianmidwives.be

