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INTERVIEW INTERVIEW

Franka Cadée is sinds twee jaar vroedvrouw 
aller vroedvrouwen. Als president van de 
ICM komt ze op voor de positie van de 
verloskundige wereldwijd. “Verloskundigen 
hebben de plicht om zelf hun stem te laten 
horen, in belang van de vrouw, van de 
baby en van de verloskunde. Hier staan we 
voor. Zonder gezond leven geen gezonde 
maatschappij.”. 
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16 juni 2017 Toronto Canada. Tijdens het con-
gres van ICM, de internationale organisatie van 
verloskundigen, werd de Nederlandse Franka 
Cadée gekozen tot de opvolger van Frances Day-
Strik. Voor minimaal drie jaar staat er een Ne-
derlandse verloskundige aan het hoofd van alle 
verloskundigen wereldwijd. De president repre-
senteert meer dan 500.000 verloskundigen ver-
spreid over 113 landen. Ze heeft een belangrijke 
opdracht: zet de verloskunde overal ter wereld 
op de kaart.
Mei 2019 Wageningen Nederland. Franka Cadée 
is nu bijna twee jaar vroedvrouw aller vroed-
vrouwen. Ze vliegt de wereld rond, zit aan tafel 
bij presidenten, bij de Wereld Gezondheidsorga-
nisatie, de Verenigde Naties om de positie van de 
verloskundige onder de aandacht te brengen. Nu 
is ze weer even thuis.
Hoe is het haar vergaan sinds die gedenkwaardi-
ge verkiezingsdag in 2017. En wat staat er op 
haar agenda voor het laatste jaar van deze 
 presidentsronde?
“Toen ik met overweldigende meerderheid werd 
gekozen was mijn eerste gedachte: nu moet ik 
het ook echt gaan doen! Een hele verantwoorde-
lijkheid. Het heeft mij geholpen dat bijna twee 
derde van de kiesgerechtigden mij heeft geko-
zen. Mijn opdracht is eigenlijk heel helder: ver-

beter de rechten van vrouwen en de rechten van 
verloskundigen. Wij zijn er voor vrouwen, wij 
zijn er voor verloskundigen. Dat kan ik niet al-
leen, dat moeten we samen doen. I believe our 
time has come to push. Daarom moeten verlos-
kundigen overal ter wereld opstaan. We hebben 
te lang in de rol van slachtoffer gezeten. Ook 
proberen we te vaak mensen te overtuigen. 
Overtuigen moet niet nodig zijn, want uit tal van 
onderzoeken weten we waar verloskundigen 
voor staan, wat onze toegevoegde waarde is. We 
moeten het alleen beter vertellen.”

Wat heeft u de afgelopen twee jaar 
bereikt?
“De eerste periode na mijn verkiezing bestond 
vooral uit inlezen, kennismaken en netwerken. 
Na een jaar zie ik de eerste resultaten. Allereerst 
is de ICM als organisatie beter zichtbaar in de 
deelnemende landen. We laten meer van ons 
 horen tijdens congressen. Ook laten we steeds 
meer een zelfde boodschap horen: verloskundi-
gen zijn van levensbelang, investeer in de ver-
loskundige en zorg ervoor dat verloskundigen in 
de juiste omgeving de juiste middelen hebben. 
Door met één mond te praten verkondigen we 
overal dezelfde boodschap en kunnen we er ge-
zamenlijk voor zorgen dat toekomstige genera-
ties gezond geboren worden. Trots ben ik dat de 
Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO, 2020 
heeft uitgeroepen tot het jaar van de verloskun-
dige en de verpleegkundige. Beide zogenaamde 
vrouwenberoepen, daarin hebben we elkaar ge-
vonden. Ik merk dat de ICM en daarmee de ver-
loskundige een beroepsgroep presenteert waar-
naar geluisterd wordt. We hebben invloed op 
het beleid van de WHO en de VN. Stakeholders 
houden rekening met ons. We worden gezien.”

Is het zwaar werk, president zijn?
“Ik reis veel en kom graag weer thuis. Vooral  
het eerste jaar was zwaar. Nieuwe contacten 
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ICM 2020 OP BALI
• De International Confederation of Midwives (ICM)  

is de internationale vereniging van organisaties van 
verloskundigen. De ICM is een erkende niet-
gouvernementele organisatie en werkt nauw samen met 
de WHO, UNFPA, UNICEF en andere organisaties 
wereldwijd. De ICM vertegenwoordigt 139 landelijke 
verloskundige beroepsverenigingen (1 miljoen 
verloskundigen) in 119 landen. De KNOV is lid van de ICM. 

• Van 21 tot en met 25 juni 2020 vindt het 32e ICM-congres 
plaats op het Indonesische eiland Bali. Het thema van het 
congres is ‘Midwives of the world: delivering the future’. 
Tijdens het congres in Toronto namen 135 Nederlanders 
deel. Minstens tien van hen organiseerden een symposium 
of hielden een posterpresentatie tijdens het congres.

• Meer informatie: www.midwives2020.org

aangaan, jezelf presenteren. De ‘wereld’ heeft 
het beeld van die blanke, westerse vrouw uit dat 
land van de thuisbevalling. Ze zien me als idea-
listisch. Ik heb me dan ook moeten bewijzen. Dat 
doe ik door me heel goed voor te bereiden. Je 
moet weten dat ik spreekangst heb. Mijn voor-
drachten werk ik gedetailleerd uit. En op het po-
dium visualiseer ik achter mij alle verloskundi-
gen ter wereld. Die steun helpt mij enorm. Wat 
nog meer helpt, is inzetten van wetenschappelijk 
onderzoek en feiten die aantonen wat de meer-
waarde van de verloskundige is.”
Frank Cadée bezoekt jaarlijks zo’n vijftien lan-
den en houdt iedere maand zo’n drie voordrach-
ten. Ze zit aan tafel bij tal van regeringsleiders, 
van Noorwegen tot Malawi. Praat net zo makke-
lijk met Tweede Kamer-lid Lillian Ploumen  
als met Mabel van Oranje, dineert met Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, de eerste man van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie.
Maar vooral is ze in contact met verloskundigen 
in het veld. Want die verhalen wil ze horen en 
meenemen in het beleid van de ICM.
“Ik heb het voordeel dat ik tweetalig ben opge-
groeid. Ik praat vloeiend Nederlands en Engels. 
Dat maakt dat ik snel in contact kan komen en 
een boodschap helder kan verwoorden. Natuur-
lijk maak ik bijzondere dingen mee. In Malawi 
een zaal vol met burgers die van de straat zijn 
geplukt en betaald krijgen om te klappen voor 
de president. En bij het maken van de groepsfoto 
ben je omringd door militairen met getrokken 
pistolen. Daarvan ben ik niet onder de indruk.”

Waar komt uw passie vandaan?
“Ik ben een feminist. Dat moet iedereen zijn. Ik 
geloof in de rechten van vrouwen. Na mijn stu-
die antropologie werd ik gefascineerd door de 
verloskunde. De transitie die vrouwen tijdens de 
baring doormaken is uniek en overweldigend, 
en geeft hen het vermogen om hun kind dusda-
nig op te voeden dat het kind de wereld aankan, 
geheid een keer zal vallen maar de kracht heeft 
gekregen om weer op te staan. Die transitie, dat 
vermogen, die kracht is essentieel in een maat-
schappij. Daar ligt dus een verantwoordelijkheid 
voor verloskundigen in de praktijk. Verloskundi-
gen hebben de plicht - dat klinkt misschien hard 
maar ik geloof dit oprecht – om in het belang 
van de vrouw, van de baby en van de verloskun-
de zelf hun stem te laten horen. Hier staan we 
voor. Zonder gezond leven geen gezonde maat-
schappij.” 

Doen we dat in Nederland genoeg?”
“Nee, we laten in Nederland onvoldoende onze 
stem, één stem horen. Overal in het buitenland 
ben ik als verloskundige onderdeel van een be-

dat de nieuwe voorzitter van de KNOV met 
 leiderschap en verbinding de groep verloskundi-
gen meeneemt naar de toekomst.”

Hoe kijkt het buitenland naar 
Nederland?
“De geboortezorg wereldwijd is lange tijd geïn-
stitutionaliseerd. De thuisbevalling was prehisto-
risch gedrag, aldus gynaecologen. Daaronder 
heeft ook Nederland geleden. Ik zie nu langzaam 
een kentering ontstaan. Het instituut ziekenhuis 
is geen garantie voor veiligheid en thuis beval-
len is niet onveilig, zo hoor ik steeds meer. Niet 
de toegang tot de zorg is van belang, maar de 
kwaliteit van die toegang. Met de juiste mensen 
die in staat zijn kwaliteit van zorg te geven. In 
een systeem dat veilig is. Hoe kan iemand bewe-
ren dat het huis waar het kind is verwekt, het 
thuis van de vrouw en de man, niet veilig zou 
zijn? We weten allemaal dat de kwaliteit van 
zorg pas echt goed werkt als de zorgverlener zo 
dicht mogelijk bij de cliënt of patiënt thuis komt. 
Dichterbij dan in het eigen huis, naast het eigen 
bed van de vrouw kan niet. Het is mogelijkerwijs 
niet veilig om thuis te bevallen als het systeem 
niet veilig is. In Nederland hebben wij in de kern 
een veilig systeem, maar dat veilige systeem van 
thuis bevallen is afhankelijk van de beschikbaar-
heid van een ziekenhuis.”

Vrouwen wonen te ver weg van een 
ziekenhuis.
“Onzin, vrouwen wonen niet ver weg, verlos-
kundigen komen niet dichtbij genoeg. Laten we 
leren van Canada waar Inuit-vrouwen bij 36 we-
ken weggerukt werden uit hun vertrouwde om-
geving en drie uur moesten vliegen naar het zie-
kenhuis om daar te bevallen. Daar werden ze 
ingeleid, bleven een paar weken en vlogen weer 
terug. De vrouw leefde wel, maar was van bin-
nen gestorven.
Uiteindelijk heeft de lokale gemeenschap beslo-
ten dat vrouwen weer kunnen baren op eigen 
land. Dus werden verloskundigen vanuit de ge-
meenschap opgeleid tot verloskundigen met een 
net even breder takenpakket. Vrouwen baren nu 
weer thuis, uitgezonderd natuurlijk bepaalde 
medische indicaties. Door deze keuze accepteert 
de gemeenschap dat een moeder of baby kan 
sterven. Dat is leiderschap! De leiders hebben 
voor kwalitatief betere zorg en een gezonde ge-
meenschap gekozen.
In ons land gaat de discussie over de aanrijtijd 
van 45 minuten naar een ziekenhuis. Is de aan-
rijtijd langer dan doen we geen thuisbevalling. 
Ik denk dat we kunnen leren van het leiderschap 
dat Canada heeft getoond. Want bij een beval-
ling telt niet alleen of de vrouw nog leeft, of de 
baby het heeft gered. Het gaat ook over een 

weging van verloskundigen. Zusters onder el-
kaar. Verloskundigen die verschillen in status, in 
locatie van werken, in verantwoordelijkheid, in 
positie in de zorgketen. Maar die wel allemaal 
dezelfde visie uitdragen en zijn verbonden door 
dat wat bindt: de verloskunde! Samen voor een 
goede geboortezorg, naast vrouwen staan, gelo-
ven dat we hierin van belang zijn. In Nederland 
voel ik deze beweging onvoldoende. Verloskun-
digen in ons land maken onderscheid tussen ver-
loskundigen in de eerste lijn en verloskundigen 
in het ziekenhuis. Ze benadrukken de verschil-
len en niet de overeenkomsten. Het doet zo’n 
pijn als ik voel dat de eerste lijn de klinische ver-
loskundige als ‘medisch’ wegzet en niet onder-
steunt om hun positie in het ziekenhuis te verbe-
teren. En omgekeerd verwijten tweedelijners dat 
de eerste lijn te snel zwangeren naar het zieken-
huis doorstuurt om het daar maar op te laten 
knappen. Discussies die de positie van de verlos-
kundige ondermijnen. Ik hoop dan ook oprecht 

vrouw die gezond leeft. Trauma na de baring 
wordt in de Westerse wereld steeds meer een 
probleem. In Ierland is zelfmoord een van de 
 belangrijkste doodsoorzaken na de baring.”

Wat doet u voor Nederland als 
internationaal president?
“Allereerst ben ik president van de ICM en volg 
ik de agenda van de ICM. Wel verkondig ik over-
al dat de thuisbevalling niet onveilig is en ont-
kracht ik het idee dat een ziekenhuis per defini-
tie veilig. Het gaat om de kwaliteit van de 
toegang tot de zorg. Daarop blijf ik hameren, 
daarop kan de KNOV aanhaken. Verder zitten 
mede door mijn invloed twee vooraanstaande 
onderzoekers, Marianne van Nieuwenhuijze  
en Ank de Jonge, op invloedrijke positie in de 
Wereld Gezondheidsorganisatie. ”

Nog een goed jaar president. Wat 
staat er nog op de agenda?
“De ICM werkt met thema’s. Vorig jaar was dat 
de kwaliteit van zorg, dit jaar is het thema het 
verdedigen van de rechten van de vrouw. Overi-
gens heb ik het idee nog maar net te zijn begon-
nen. Ik ben nog niet klaar. Daarom stel ik mij 
ook herkiesbaar voor een volgende termijn van 
drie jaar. De verkiezing is geen gelopen race. Pas 
een keer eerder kreeg een president een tweede 
termijn. Het zou natuurlijk helpen als straks bij 
de ICM op Bali Nederlandse verloskundigen mij 
massaal ondersteunen!”

Waarom moeten verloskundigen 
volgend jaar naar de ICM op Bali?
“Verloskundigen werken heel hard. Om stress te 
voorkomen is het nodig om de batterij op te la-
den. De ICM is een krachtige batterij vol met in-
spiratie, kennis, zustergevoel en energie. Voel je 
onderdeel van een groter geheel, verloskundigen 
onder de verloskundigen. “  >

“ Verloskundigen hebben  
de plicht hun stem  
te laten horen”


