
 

Eindtaak KET 8: Een (dreigende) miskraam begeleiden 

Specificaties Het begeleiden van cliënten met een normaal en afwijkend verloop 
van een (dreigende) miskraam.  

Opleidingsniveau Het begeleiden van een (dreigende) miskraam wordt op het niveau 
van een startbekwaam verloskundige uitgevoerd. 

 

Voorwaarden om deze KET te 
mogen uitvoeren  

 

 De student mag participeren aan KET 8, maar krijgt de 
studiepunten pas toegekend indien alle opdrachten en 
deeltaken van KET 8 behaald zijn 
 

 Beoordeling kan plaatsvinden gedurende de gehele 
eindstage. 

 

 

Context 

De verloskundige in opleiding is in staat om een (dreigende) 
miskraam te begeleiden (minimaal 2 volledige begeleidingen) en dit 
zelfstandig uit te voeren inclusief verwerken van administratie. 
Toont hierbij een beroepshouding volgens de Beroepscode van 
Verloskundigen, KNOV 2014. 

Wanneer de verloskundige in opleiding deze taak op niveau heeft 
uitgevoerd acht u haar bekwaam om een (dreigende) miskraam te 
begeleiden in de verloskundige praktijk. Deze zorg wordt zelfstandig 
uitgevoerd, waarbij u voor supervisie op afstand (kamer ernaast) 
beschikbaar bent. 

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 

Biedt zorg aan cliënten met een normaal en 
afwijkend verloop van een (dreigende) miskraam. 
met bevordering van fysiologie, zowel op lichamelijk 
als psychosociaal gebied. 

  

 

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

  

 Geeft op heldere wijze voorlichting hierbij rekening 
houdend met het kennisniveau van de cliënte en 
haar partner. Hanteert hierbij passende 
gespreksvoering.  

  

 Handelt adequaat in acute situaties, werkt en 
communiceert 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 

Houdt rekening met behoeften, wensen en 
gevoelens van cliënte en komt gezamenlijk tot een 
optimaal beleid voor cliënte.  

Maatschappelijk 

handelen 

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

  

Organisatie Functioneert als casemanager voor de cliënt. Draagt 
zorg voor de continuïteit van zorg naar de cliënte bij 
het overdragen van de zorg naar ketenpartners en 
anderen.  

  

 


