
 

Bevoegdheid 

 

Klieven van de tongriem   

.  

De handeling 'Klieven van de tongriem' staat helaas niet in de AMvB lijst voor verloskundigen waardoor de 

bevoegdheid niet officieel is geregeld in de wet.  

 

Er zijn een aantal manieren om 'bevoegd' een tongriem te klieven.  

 Dit is via de verlengde arm constructie. Er zal dat een protocol met een arts opgesteld moeten worden. 

 Daarnaast is het mogelijk een contract met de zorgverzekeraar af te sluiten. Zodra dit contract bestaat maakt 

de zorgverzekeraar je bevoegd tot het uitvoeren van de handeling "Klieven". Het voordeel hiervan is dat de 

verloskundige wegblijft van de discussie of de frenotomie een voorbehouden handeling is van de arts of de 

verloskundigen door afspraken te maken met de zorgverzekeraar. Bovendien is er op die manier een 

vergoeding voor de handeling. Echter tot nu toe zijn er geen zorgverzekeraars in Nederland die een contract 

verstrekken omdat ze vinden dat de bevoegdheid bij de arts moet blijven. Ruim een jaar geleden is het 

Klieven wel in het Cvo besproken en gaven enkele zorgverzekeraars aan geen bezwaar te maken dat 

verloskundigen klieven. Er zou dus ruimte zijn voor een landelijke tariefsaanvraag bij de Nza. Dit is er tot nu 

toe nog niet van gekomen.  

 De derde en laatste mogelijkheid is het wijzigen van de AMvB lijst voor verloskundigen zodat het Klieven als 

voorbehouden handeling wordt opgenomen. Dit is een wetswijziging die net als het voorschrijven van 

anticonceptie door verloskundigen vele jaren in beslag neemt. Alleen de KNOV kan hier de eerste stap in 

zetten, die heeft echter andere prioriteiten.  

Echter veel verloskundigen klieven wel omdat ze bekwaam zijn en problemen willen voorkomen of oplossen bij 

moeder en/of kind.  

 

De veronderstelling dat het volgen van een scholing Klieven van de Tongriem je wettelijk bevoegd maakt is dus 

niet juist. Dit wordt ook expliciet door de docent verteld tijdens de scholing. In de scholing behandelt de docent 

heel uitgebreid deze juridische bevoegdheid, aansprakelijkheid, en alle opties die je kunt afgaan om jezelf 

officieel bevoegd te maken.  

 

In het standpunt, dat de KNOV in de nieuwsbrief van mei heeft uitgebracht, staat dat het gedoogd wordt dat 

verloskundigen klieven. 

KNOV-standpunt (voorjaar 2015) 
Het KNOV-standpunt (voorjaar 2015) zegt over het klieven van tong- en lipriemem het volgende:  

 Het klieven van tong- en lipriemen is een voorbehouden handeling waarvoor verloskundigen niet bevoegd 

zijn.  

 Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen (regionaal) kan alleen in een constructie waarbij een 

arts deze handeling volgens de Wet BIG heeft gedelegeerd.  

 Uitbreiding van de AMvB op dit onderwerp is gewenst.  

 Een AMvB-uitbreidingsaanvraag wordt bij voorkeur meegenomen bij de eerstvolgende uitbreidingsaanvraag, 

waarschijnlijk het specialistenregister voor klinisch verloskundigen.  

Dit is niet veel anders dan het nieuws enkele jaren voorafgaand aan dit bericht:  

In  de opleidingseisen en deskundigheidsgebied van de verloskundige (verder: AMvB verloskunde) staat dat 

http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/486/wet-big/hoofdstuk/439/deskundigheids-shy-gebied-verloskundigen/


hiertoe worden gerekend, handelingen op het gebied van de verloskunst en andere handelingen gericht op het 

bevorderen en bewaken van het natuurlijk verloop van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode 

alsmede op het voorkomen van afwijkingen bij de vrouw of het kind... etc. 

Indien u dit ruim interpreteert zou een frenotomie hieronder kunnen vallen. In de AmvB verloskunde worden de 
handelingen behorend tot het gebied van de verloskunst genoemd, frenotomie staat hier echter niet als 
handeling genoemd.  
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