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Tijdens de ALV op 21 juni 
presenteert de KNOV haar 

nieuwe visie. Philip Idenburg 
van BeBright heeft met 

zijn team het visietraject 
begeleid. “Ik hoop dat de 

leden de visie herkennen als 
een lonkend perspectief, dat 
wordt begrepen en omarmd.” 
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De geboorte van de visie is een proces van negen 
maanden geweest. Met onderzoek, tal van 
workshops, interviews, gesprekken en vergade-

ringen. Strategie en innovatiebureau BeBright, dat ook 
verantwoordelijk is voor de twee jaar geleden ver-
schenen visie van de medische specialisten, heeft de 
KNOV ondersteund. Maar, benadrukt Philip, dit is het 
verhaal en de visie van de leden van de KNOV.

Stip op de horizon
Het gesprek met Philip Idenburg vindt plaats eind 
maart. Veel kan en wil hij nog niet zeggen over wat er 
precies in die visie staat. Die wordt immers pas tijdens 
de ALV onthuld en hij wil dat feestje niet bederven. 
Bovendien werken hij en zijn team op dit moment nog 
hard aan het afronden van de visie.
Wel wil hij vertellen waarom een visie voor een 
 beroepsgroep zo belangrijk is.
“De wereld, de samenleving en de Nederlandse ge-
zondheidszorg veranderen snel. Nieuwe regelgeving, 
nieuwe technologie, en veranderende zorgvragen van 
de cliënt beïnvloeden de zorg en de positie van zorg-
verleners. Een beroepsgroep met een goede visie heeft 
niet alleen een scherp beeld van de toekomst van de 
zorg en de geboortezorg, maar ook een helder beeld 
wat dat betekent voor haar leden, en - in dit de geval -  
de toekomst van de verloskundige. Een gezamenlijk 
vastgestelde en omarmde stip op de horizon geeft rich-
ting aan de organisatie en haar leden. Hoe kunnen wij 
bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-
baarheid van zorg? Met een gedragen visie kan een 
beroepsgroep zelf beleid maken en innovatie ontwik-
kelen. Een visie maakt je een goede gesprekspartner 
in de zorg, is intern een bindmiddel en maakt dat 
zorgprofessionals zich kunnen voorbereiden op 
 nieuwe ontwikkelingen in plaats van steeds te moeten 
reageren op veranderingen.”

Welke ontwikkelingen komen op  
ons af?
“Allereerst de rol van de cliënt of patiënt. Die wil en 
kan steeds meer de regie voeren over de zorg: welke 
zorg wil ik, welke niet? En waar en wanneer vindt die 
zorg plaats? De cliënt aan het roer dus, tenminste als 
ze beschikken over de juiste gezondheidsvaardighe-
den. Daarnaast de toenemende invloed en mogelijkhe-
den van technologie die voorheen uitsluitend beschik-
baar was in het ziekenhuis en nu naar de eerste lijn en 
naar de cliënt thuis komt. De cliënt wil zelf weten en 
dus zelf meten. Wat we daar ook van vinden, het ge-
beurt. Een voorbeeld: de zwangere heeft regelmatig 
controles nodig. Zwangeren hebben echter niet altijd 
de behoefte om voor een controle naar een verloskun-
dige te gaan of die meting door een verloskundige op 
vooraf vastgestelde tijden te laten doen, maar willen 
zelf meten. Meten van bloedsuikerwaarde kan de 
zwangere vaak verantwoord thuis doen. Deze routine-
achtige onderzoeken gaan we meer thuis uitvoeren. 
De verloskundige krijgt dan bij afwijkingen auto-
matisch een melding om deze zwangere nu te 
 controleren. ”

Van autonomie naar dialoog
De veranderende rol van de cliënt en de invloed van 
technologie hebben invloed op de rol van zorgverle-
ner, stelt Idenburg. “In die veranderende wereld wil-
len zorgprofessionals allemaal de beste zorg leveren. 
Maar ze verschillen in wie en waar dat het beste kan. 
We beroepen ons daarbij op professionele autonomie, 
maar dat is een verouderd concept in de zorg waar de 
kwaliteit van zorg afhankelijk is van de kwaliteit van 
de samenwerking tussen verschillende professionals 
en vooral de kwaliteit van de samenwerking met de 
zwangere. Niemand, geen enkele zorgverlener, kan  
de zorg alleen geven. Specialisten hebben verloskun-
digen nodig en omgekeerd. Zorgverzekeraars en zorg-
professionals hebben elkaar nodig. We moeten dus  
de stap zetten van systeemdenken en autonomie naar 
 samenwerken en dialoog. Alleen in een open gesprek 
kunnen we invulling geven aan wat we gezamenlijk 
verstaan onder kwaliteit van zorg en leven. En in dat 
proces van samenwerken is het goed om te weten wat 
jouw rol en toegevoegde waarde is.”

Dienstbaar
Hoe levert een visie een bijdrage aan het verbeteren 
van de positie van de zorgverlener? Een verkeerde 
vraag. “Dat is denken vanuit macht, systemen, domei-
nen en gebouwen. Daarmee moeten we stoppen. In de 
zorg is niet de zorgverlener, maar de cliënt leidend. 
Zorgprofessionals zijn dienstbaar aan de cliënt. De 
vraag moet zijn: hoe kan ik als zorgprofessional een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor 
cliënten en daarmee direct en indirect een bijdrage 
 leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de 
 Nederlandse gezondheidszorg? Hoe geven we invul-
ling aan de behoefte van de cliënt die meer regie wil? 
Hoe zetten we technologie in? Dát is de grote 
 uitdaging.”
Idenburg kijkt uit naar de presentatie van de visie tij-
dens de ALV. “De visie lijkt een eindpunt, maar is het 
startpunt van de implementatie: de vertaling naar de 
praktijk van de verloskundige. Dan gaat het over bij-
voorbeeld landelijke thema’s als onderzoek en oplei-
ding. Hoe ziet het curriculum er straks uit? Maar het 
gaat vooral over regionale thema’s als samenwerking 
in de zorgketen, want door de grote regionale verschil-
len wordt de zorg steeds meer regionaal georgani-
seerd, nu en zeker in de toekomst.”

Inspireert
Deze visie is met alle stakeholders ontwikkeld. “Ik 
hoop dan ook dat zij zich herkennen in de visie als een 
lonkend perspectief, dat wordt begrepen en omarmd 
als stip op de horizon. En dat het leden inspireert om 
zelf met de visie in de hand landelijk en in de regio 
aan de slag te gaan, én het voortouw nemen in de 
 vernieuwing die nu al gaande is.” >


