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KET 14 De leiding nemen in een multidisciplinair overleg over een te starten individueel 

zorgtraject. 

Leerdoelen: 

KET 14

De leiding nemen in een multidisciplinair overleg over een te starten 

individueel zorgtraject. 

 1. Studenten nemen zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke, met 
anderen gedeelde en niet-gedeelde visie mee in het zorgtraject  

 2. Studenten zijn zich bewust van de impact die houding en gedrag kunnen 
hebben op anderen en van de noodzaak hier aandacht aan te besteden  

 

 3. Studenten houden in het proces van het zorgtraject rekening met de dubbele 
verantwoordelijkheid: a) de gedeelde verantwoordelijkheid voor het zorgproces 
en b) verantwoordelijkheid voor het eigen medisch handelen.  
 

 4. Studenten onderkennen de formele en informele coachende en aansturende rol 

die verloskundigen hebben ten opzichte van anderen in opleiding, werkzaam in 

andere discipline of met andere werkervaring. 

 

 
 
Inleiding 
 
Medisch leiderschap staat centraal tijdens het semester 4.2. Tijdens de verloskundige stage 4.2 

(12 weken) worden de leiderschapsvaardigheden verder ontwikkeld. Deze opdracht draagt 

eraan bij door jou de leiding te laten nemen tijdens een overleg met een interdisciplinair team. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt een door jou ontwikkeld zorgtraject van een specifieke cliënte 

of patiënte besproken. Jouw leiderschapsvaardigheden worden beoordeeld en jouw 

inspanningen om een zorgtraject te formuleren waarin alle betrokkenen zich gezien de context 

in kunnen vinden. Daarnaast houd jij vanzelfsprekend rekening wat er medisch vanuit de 

verschillende disciplines mogelijk is én dat de gezondheid van moeder, kind en verloskundig 

zorgverlener niet worden geschaad (de Graaf, Drapers en van der Post, 2014).  

 
 
De opdracht 
 
Je kiest een cliënte waarvan tijdens de intake al duidelijk wordt dat er meerdere disciplines 

nodig zijn, om de zorgvraag adequaat te kunnen beantwoorden. 

Vervolgens inventariseer je de wensen en behoeften van de cliënte ten aanzien van de 

zwangerschap en bevalling en vraagt de zorgvraag volledig uit. Je achterhaalt zorgvuldig wat de 

argumenten voor haar wensen en behoeften zijn. Indien nodig kan al op de onderliggende 

thema’s worden ingegaan (angst, wens om controle te houden tijdens zwangerschap en baring, 

en bij alle beslissingen betrokken te worden, ervaringen uit het verleden enzovoorts).  
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Op basis van de informatie die jij hebt uitgevraagd, stel jij een zorgtraject samen waarbij je 

rekening houdt met (actuele) richtlijnen en eventueel geldende regionale afspraken. In het 

zorgtraject wordt de driehoek EBM – wensen / behoeften cliënte – ervaring verloskundige 

verwerkt. 

 

Het door jou ontwikkelde zorgtraject, waar de wensen en behoeften van de cliënte / patiënte in 

zijn verwerkt, wordt met de begeleidende verloskundige van de stageplek besproken. Het doel 

van dit gesprek is dat de verloskundige van de stageplek zich kan vinden in het voorgestelde 

zorgtraject.  

 

Stel indien nodig na de gezamenlijke bespreking met de stage biedende verloskundige, het 

zorgtraject bij. Wanneer het zorgtraject door de stage biedende verloskundige is goedgekeurd, 

initieer jij dat het zorgtraject op de agenda komt van een passend overleg of een bijeenkomst voor de 

betrokken disciplines. Er moeten in deze bijeenkomst minimaal een (bij voorkeur meer) andere 

discipline, inclusief eigen discipline, aanwezig zijn. 

Tijdens het overleg neem jij de regie (voor jouw onderdeel), je presenteert het door jou 

ontwikkelde zorgtraject, leidt het gesprek en maakt duidelijke afspraken.  Jij houdt tijdens de 

bijeenkomst de wensen en de behoeften van de cliënte continue voor ogen. Jij bent als het 

ware de casemanager / vertegenwoordiger van de cliënte. Dit betekent echter niet dat het 

resultaat per se aan alle wensen en behoeften van de cliënte moet voldoen of dat per se een 

consensus moet worden bereikt, ook al is dat natuurlijk in eerste instantie je streven. In ieder 

geval is het belangrijk dat iedereen zich kan vinden in het resultaat (het geformuleerde 

zorgtraject). Tevens moet jij aan de cliënt uit kunnen leggen waarom het uiteindelijke resultaat 

de beste keuze is gezien de individuele situatie van de cliënt en de omstandigheden.  

 

Voorbeeldsituaties voor een individueel zorgtraject bij een interdisciplinair overleg. Een cliënte 

die: 

 wenst in bad te bevallen in een situatie waarin continue foetale registratie is aan 

gewezen; 

 een inleiding van de bevalling zonder medische indicatie wenst; 

 een traumatisch ervaren baring in de anamnese heeft en op voorhand een sectio wil; 

 met ziekte van Crohn zonder complicaties thuis wil bevallen; 

 met Diabetes Gravidarum in de anamnese in de eerste lijn gecontroleerd wil worden en 

thuis wil bevallen. 

 die extra begeleiding van de JGZ verpleegkundige / verloskundige bij de voorbereiding 

op ouderschap en in het kraambed en daarna nodig heeft. 

 een fluxus in de anamnese heeft, die niet is gebaseerd op een atonie;  

 de aandoening hyperthyreoïdie heeft en in de eerste lijn gecontroleerd wil worden en 

thuis wil bevallen; 

 zwangerschapscontroles in de eerste lijn wil maar een medische indicatie heeft volgens 

de VIL, bijvoorbeeld hypertensie, en in het ziekenhuis wil bevallen; 
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 wel binnen het protocol valt maar er is sprake van co-morbiditeit waardoor het 

zorgtraject in een interdisciplinair overleg moet worden besproken; 

 onder controle is op de POP poli; 

 sociale problematiek heeft 

 of andere gelijksoortige problematiek. 

 

Beoordeling 

 
De student wordt door de stagebegeleider beoordeeld op de getoonde leiderschapskwaliteiten. 
Het is de bedoeling dat de stagebiedende verloskundige in deze beoordeling ook de feedback 
meeneemt van andere disciplines die aanwezig waren. Vraag daarom aan andere aanwezige 
disciplines om feedback te geven. Met name over of zij zich gehoord voelen en of zij hun visie in 
het uiteindelijke zorgtraject terug zien. Bij de beoordeling van deze kwalificerende eindtaak geldt 
het vier-ogen principe. Dat wil zeggen dat de beoordeling van de stagebiedende verloskundige 
als eerste beoordeling geldt, het eerste paar ogen. Jij kunt de stagebiedende verloskundige 
uitnodigen via Scorion. Naast een beoordeling door de stagebiedende praktijk zal er ook een 
binnenschoolse beoordeling plaatsvinden, het tweede paar ogen. Kijk voor instructies over de 
binnenschoolse beoordeling op blackboard. 
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Bijlage 1: leertrap KET 14 
 
KET 14 Een individueel zorgtraject in een multidisciplinair team 

ontwikkelen en starten en hierbij de leiding nemen. 
Toets EC 

Jaar 4 14 Een individueel zorgtraject in een 

multidisciplinair team ontwikkelen en starten 

en hierbij de leiding nemen 

 2 

Jaar 3     

Jaar 2 14.2 Een zorgtraject opstellen voor een 

individuele cliënt  

Stage 

opdracht 

1 

Jaar 1     

     

 

 


