
   
 

 

Programma informatie  
Scholings 2-daagse voor verloskundigen 
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Acute verloskunde  6 uur 

Af en toe word je als verloskundige geconfronteerd met crisissituaties en heftige 
gebeurtenissen met soms grote impact.  

De training 'acute verloskunde' is gebaseerd op de POET training (Pre Obstetric 
Emergency Training). Deze training leert om op een gestructureerde wijze in de 1e-lijn op 
een adequate en efficiënte manier om te gaan met  acute verloskundige situaties.   

Aan de hand van casuïstiek komen de volgende onderwerpen aanbod: Reanimatie 
neonaat, navelstrengprolaps, eclampsie, bloedverlies en trauma post partum 

 
 
MIO Hypertensie 4 uur 

In 2013 werd de KNOV richtlijn hypertensie gepubliceerd met daarbij o.a. een praktijkkaart 
en een zakkaart. De richtlijn is bedoeld om de verloskundigen handvatten te geven voor 
de opsporing en tijdige verwijzing van vrouwen met hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap, tijdens de baring en in de kraamperiode.  

De richtlijn geeft tevens suggesties voor eenduidig beleid wat betreft samenwerking met 
huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende. Tijdens deze MIO bijeenkomst bespreken we 
hoe de richtlijn geïmplementeerd wordt in de thuispraktijk. 

• Wat wordt toegepast en wat niet? 
• Hoe zijn de afspraken in de eigen VSV’s? 

Het eigen beleid van diagnose en behandeling zal in kaart worden gebracht en worden 
getoetst. 
 
 

Evidence-Based Practice 3 uur 

De verloskundige zorg wordt momenteel beïnvloed door de intensere samenwerking met 
de 2e lijn. Er worden steeds meer gezamenlijke protocollen en zorgpaden ontwikkeld. Dit 
vraagt van de verloskundige steeds meer wetenschappelijk inzicht om als sterke partner 
mee te praten over de zin en onzin van medische ingrepen. 

Deze scholing is bedoeld om de kennis over EBP op te halen en is gericht op het 
formuleren van beantwoordbare klinische vragen, het zoeken van literatuur en het kritisch 
beoordelen van de evidence. 

De cursus bestaat uit plenaire voordrachten over de principes van EBP, een uitgebreid 
computerpracticum waarin het zoeken naar literatuur in diverse databases wordt 
geoefend, en kleinschalige werkgroepen waarin aandacht besteed wordt aan het 
toepassen van EBP 


