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de hij naar consensus, maar wel op basis van de principes waarmee de WBK- leden eerder hadden 
ingestemd (zie 1.). Een WBK-lid omschreef dit als volgt:
“Eerst bespreek je de principes. […] Je leidt ze in een val. Er is geen weg terug, omdat ze hebben 
ingestemd met de principes. Er werden consensus-beslissingen genomen waarbij iemand kon 
 zegen: “Oké, gebaseerd op de discussie heb ik geen reden om ertegen te zijn. Ik zou het liever niet 
zo willen, maar ik zal me er niet tegen verzetten.” Maar ik denk dat dat nog steeds consensus is. 
Ik bedoel, zo werkt het tussen mij en mijn vrouw.”
 
3. Steun huisartsen voor poortwachtersfunctie
De beroepsorganisatie van huisartsen wilde aanvankelijk vasthouden aan verwijzingen uitslui-
tend door de huisarts, om zo het eigen territorium af te bakenen. De huisartsen gingen echter 
toch akkoord met de poortwachtersfunctie van de verloskundige vanwege a) afnemende interes-
se van huisartsen in verloskunde; b) geloof in de poortwachtersfunctie van de eerste lijn, dus ook 
van de verloskundige; c) geloof in de deskundigheid van verloskundigen om poortwachter te zijn; 
d) versterking van de positie van de eerste lijn.

4. Ondervertegenwoordiging van een van de twee obstetrische ‘scholen’ 
De vertegenwoordiger van de gynaecologen in de WBK stemde in met de plannen, terwijl de ei-
gen beroepsgroep, de NVOG, de WBK-aanbevelingen verwierp. Meerdere respondenten verklaar-
den dit uit het bestaan van twee ‘scholen’ onder obstetrici, de ‘conservatieve’ en de ‘progressieve’. 
De vertegenwoordiger van de gynaecologen behoorde tot de conservatieve school, evenals de 
 gynaecoloog die als wetenschappelijk adviseur participeerde in de WBK. 
De conservatieve school, vaak opgeleid in Leiden, Utrecht of het AMC, is terughoudend met inter-
venties, pro-verloskundige, wantrouwend tegenover nieuwe technologie en heeft vaak geen 
financiëlebelangen.
Voor de progressieve groep, opgeleid in Rotterdam, de Vrije Universiteit, Nijmegen of Maastricht, 
gaat veiligheid boven alles, is daarom pro-ziekenhuisbevalling en pro-technologie. De vertegen-
woordiger in de WBK communiceerde tijdens het hele proces onvoldoende met de achterban 
 vanuit de – volgens één van de respondenten ‘naïeve’- gedachte dat de besluitvormingsprocedure 
op basis van inhoud en consensus de juiste was. Anderzijds had de NVOG weinig interesse in de 
WBK en realiseerde zich niet wat de impact van het advies zou kunnen zijn. 

‘Winnaars’ zonder strijd
De analyse laat zien dat verschillen in opvattingen niet alleen tussen professies bestaan, zoals 
vaak wordt geframed, maar ook binnen professies (twee scholen gynaecologen). Hierdoor ont-
staan er bij het bevechten van professionele posities en het vaststellen van grenzen soms onver-
wachte beroepsoverstijgende coalities (zoals tussen huisartsen en verloskundigen).
Terugkijkend is het vooral opvallend dat de verloskundigen als ‘winnaars’ uit de bus kwamen van 
een strijd die ze zelf niet gevoerd hadden. Ik herinner me nog goed mijn eigen ongeloof over het 
advies. Er kwam een medium-riskindicatie, we mochten zelf verwijskaarten gaan schrijven en 
sommige indicaties, zoals de ‘oude’ (35+) nullipara, vervielen. Dit was niet door de verloskundi-
gen bewerkstelligd, maar vooral door de samenstelling en werkwijze van de WBK: de conserva-
tieve gynaecologen, de voorzitter, de gedeelde belangen met de huisartsen.

Verloskundige autonoom?
Wat betekent deze historische studie voor de huidige tijd? Ook vandaag voeren de verschillende 
beroepsgroepen de strijd om professionele domeinen. De discussie gaat nu over integrale zorg, 
midwife-led zorg en shared care. Als verloskundigen voeren we nu zelf deze strijd, waaraan de 
academische vorming van steeds meer verloskundigen zeker bijdraagt. Daarbij moeten we stop-
pen met het framen van de huidige problematiek in de geboortezorg als een strijd tussen verlos-
kundigen en gynaecologen, maar inzien dat het een strijd is tussen opvattingen en belangen, die 
ook beroepsgroepoverstijgend zijn. 
De fundamentele vraag voor de verloskundige beroepsgroep is: waar willen we voor strijden? 
Welke belangen en idealen streven we na? Willen we als verloskundigen autonome beroepsbeoe-
fenaars blijven, specialisten in de fysiologie en poortwachters? En zo ja, hoe behouden we die 
autonomiebinnenintegrale,transmuraleteams?Kunnenwedespecifieke‘vroedvrouwelijke’
kennis daarin blijven inzetten?  >

BESTAANSRECHT 
VAN DE AUTONOME 
VERLOSKUNDIGE
Hoe en waarom is de poortwachtersrol van de verloskundige eigenlijk tot stand 
gekomen?  Een relevante vraag, want ook vandaag voeren de verschillende 
beroepsgroepen de strijd om professionele domeinen. Goodarzi et al. onderzochten het 
besluitvormingsproces van de Werkgroep Bijstelling Kloostermanlijst en het waarom 
van het uitgebrachte advies.

De positie van de Nederlandse verloskundige, een autonome professional die zelfstandig 
 risicoselectie verricht en beslist over verwijzing naar de tweede lijn, is uniek. Deze poort-
wachtersfunctie werd geformaliseerd in 1987, als resultaat van het werk van de Werk-

groep Bijstelling Kloostermanlijst (WBK). 
Sinds 1865 hadden verloskundigen wel de wettelijke bevoegdheid verloskundige zorg te verlenen 
bij ‘ongecompliceerde’ baringen, zonder gebruik van instrumenten, maar zij mochten niet zelf 
naar de tweede lijn verwijzen. Dat was voorbehouden aan de huisarts. 
Hoe en waarom is deze poortwachtersrol van de verloskundige tot stand gekomen? 
Goodarzi et al. onderzochten het besluitvormingsproces van de WBK en het waarom van het uit-
gebrachte advies.1 
Zij verrichtten een kwalitatieve studie door middel van documentanalyse en interviews. Zij kon-
den nog vier van de zestien WBK-leden interviewen. De andere waren overleden, niet te bereiken 
of wilden niet meewerken. Daarnaast interviewden zij vier toenmalige bestuursleden van de ver-
schillende beroepsorganisaties, die sterk betrokken waren bij het werk van de WBK. De docu-
mentanalyse omvatte de notulen van de WBK-vergaderingen (23 van de 27 waren beschikbaar) 
en nog 70 gerelateerde documenten. 
De WBK was ingesteld van overheidswege met als doel de bestaande lijst met medische indicaties, 
de zogenaamde Kloostermanlijst, te actualiseren. Voor het eerst in de geschiedenis multidiscipli-
nair. Deze lijst stond in het Nederlandse verloskundeleerboek van Kloosterman en beschreef een 
aantal situaties waarin het risico op complicaties dermate groot was dat verwijzing naar de twee-
de lijn aangewezen was. De lijst gaf daarmee een invulling aan het begrip ‘ongecompliceerde 
 baring’ uit de wet van 1865 en bracht een scheidslijn aan tussen zorg door verloskundigen en 
 artsen-obstetrici. De WBK ging echter veel verder dan het actualiseren van de Kloostermanlijst en 
maakte de eerstelijns verloskundige tot poortwachter van de verloskundige zorg. Uit de analyse 
kwamen vier thema’s naar voren die van belang waren voor deze uitkomst.

Vier thema’s
1. Fysiologie in de eerste lijn
De WBK hield onverkort vast aan het ‘Nederlandse’ principe dat de fysiologische zwangerschap 
en baring begeleid dienen te worden door de eerste lijn, bij voorkeur thuis. Nieuw in de opgestel-
de VIL was de verdeling in drie risicogroepen: laag, midden en hoog. De medium-riskgroep was 
een nieuwe constructie: een indicatie voor een ziekenhuisbevalling, maar onder leiding van de 
eerstelijns zorgverlener. Ook nieuw was de voorgestelde mogelijkheid dat de verloskundige 
rechtstreeks kon verwijzen naar de gynaecoloog. 

2. De besluitvormingsval: op basis van inhoud en consensus
In de WBK participeerden vertegenwoordigers van meerdere beroepsgroepen, zoals verloskundi-
gen, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden. Deze groepen hadden verschil-
lende belangen. Het kostte daardoor veel tijd om overeenstemming te bereiken over de wijze van 
besluitvorming. ‘Onder de tafel’ speelden  belangen als inkomen, macht, positie een rol. De (onaf-
hankelijke) voorzitter W.Schellekens zette echter sterk in op beslissen op basis van de inhoud, dus 
op basis van feiten en – toen nog schaarse – wetenschappelijke onderbouwing. Vervolgens streef-
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