
Eindtaak KET 4 (2) : De partusdienst verrichten, inclusief 1 partus in medium 

risk gebied. 

 

Specificaties 

Uitvoeren van een partusdienst, waarin minimaal 1 partus voltooid 
wordt met 1 risicofactor*. 
Partusdienst bestaande uit het begeleiden van cliënten met een 
normaal en afwijkend verloop van de baring. 
 Inclusief samenwerken, afstemmen met en het overdragen aan 
andere zorgverleners in het belang van de cliënte en continuïteit 
van zorg. 

Opleidingsniveau De partusdienst wordt op het niveau van een startbekwaam 
verloskundige uitgevoerd. De natale zorg wordt zelfstandig en 
zonder dat supervisie nodig is, uitgevoerd. 
De partus met 1 risicofactor wordt zelfstandig onder indirecte 
supervisie** uitgevoerd. 

 

Voorwaarden om deze KET te 
mogen uitvoeren  

 

 

 Alle KPB’s van deeltaken behorend bij  KET 4 zijn met een 
voldoende behaald. 

 Eventueel al eerder behaalde KET 4 ontslaat de student 
NIET van het in 4.2 nogmaals behalen van KET 4. 

 Beoordeling kan plaatsvinden gedurende de gehele 
eindstage. 

Voorwaarden om deze KET te 
mogen beoordelen 

 Ervaren zijn in het beoordelen van studenten. 

 Ervaren zijn in het begeleiden van baringen met een 
risicofactor*. 

 

Context 

De verloskundige in opleiding is in staat de gehele dienst (minimaal 
24 uur waarin minimaal 1 partus) zelfstandig uit te voeren inclusief 
organisatie en prioriteren van verloskundige taken. 
Toont hierbij een beroepshouding volgens de Beroepscode 
Verloskundige, KNOV 2014. 

Wanneer de verloskundige in opleiding deze taak op niveau heeft 
uitgevoerd acht u haar bekwaam om de volledige natale zorg, zoals 
hierboven beschreven, te verlenen in de verloskundige praktijk.  

Cesuur Onvoldoende = 1 of meerdere items onder level (<) 

Voldoende = alle x items op level (=) 

Goed = minimaal 75% items boven level (>) 

Op niveau < = > Feedback 

Verloskundig 
handelen 

Begeleidt de cliënten bij normaal en afwijkend verloop 
en is daarbij gericht op het stimuleren van fysiologische 
aspecten. 

  

 

 Begeleidt de baring in het medium risk gebied en is 
daarbij gericht op bevorderen van de fysiologische 
aspecten. 

  

 Maakt en voert beleid uit op basis van klinisch 
redeneren en Evidence Based Practice.  

  

 Voert verloskundig technische vaardigheden uit volgens 
de geldende normen van de beroepsgroep. 

  



 Handelt adequaat in acute situaties en werkt hierbij 
doeltreffend samen met andere zorgprofessionals.  

  

 Legt de relevante informatie van cliënte vast, met 
waarborging van de privacy, en draagt zorg voor 
evaluatie van de geleverde zorg.  

  

Communicatie / 
Shared Decision 

Making 

Communiceert helder en duidelijk met de cliënte en 
haar partner rekening houdend met sociale context. 

  

 Coacht, ondersteunt en stimuleert cliënte en haar 
partner waarbij de autonomie van de cliënt uitgangspunt 
is. 

  

 Communiceert tijdig en doeltreffend met andere 
professionals (bijvoorbeeld ISBARR).  

   

Maatschappelijk 

handelen 

Signaleert en anticipeert op kwetsbare situaties bij de 
cliënten, rekening houdend met professionele en 
ethische normen. 

  

Organisatie Prioriteert binnen de context van de partusdienst de 
werkzaamheden in tijd en urgentie, zodanig dat 
aandacht voor de cliënte gewaarborgd is. 

  

 Delegeert taken over de aanwezige zorgprofessionals 
ten behoeve van het baringsproces gericht op behoud 
van continuïteit van zorg. 

  

*medium risk gebied waarin de verloskundige integrale zorg kan verlenen: partus met 1  

risicofactor, zoals bijvoorbeeld: meconiumhoudend vruchtwater, PROM, serotiniteit, 

pijnstilling, bijstimulatie, BMI 35-40. 

**indirecte supervisie op de verloskamer op initiatief van de VIO of op korte afstand 

realiseerbaar in enkele minuten.(EPA 3 naar ten Cate 2005) 


