
Informatie opleiding vroedkunde

VROEDKUNDE



Kennismaking met de opleiding

Een studente aan het woord



• Onderzoeken
o Tijdens zwangerschap, 

bevalling, postpartum
o Bij moeder en baby

• Diagnose stellen

• Verloskundige handelingen

• Preventieve functie
– Screenen
– Info, adviezen en 

voorlichting geven
– Begeleiden

Wat doet een vroedvrouw allemaal? 



Waar kan de vroedvrouw aan het werk?

Ziekenhuizen Thuiszorg 

Kind en Gezin, CLB etc.



En dat zowel voor, tijdens als na de bevalling

Ze zijn dé houvast voor (aanstaande) ouders



• Bacheloropleiding (180SP)
• Verder studeren mogelijk

– BanaBa of postgraduaat
– Masteropleiding(en)
– PhD

Opleiding vroedkunde



• Vakken:
– Medische wetenschappen
– Verpleegkunde 
– Ethiek en wetgeving
– Verloskundige vakken:

• Fysiologische verloskunde: postpartum
• Gezonde neonaat
• Psychosociale aspecten in de vroedkunde
• Communicatie in de vroedkunde
• Fysiologische verloskunde: partus
• Fysiologische verloskunde: zwangerschap

– Evidence Based Midwifery (EBM): 
grootstedelijke en internationale context

– Stage 

• Semester 1
• Semester 2

Opleiding vroedkunde – 1ste bachelor



Stages

2de jaar
14 weken 

1ste jaar 
5 weken 

3de jaar
19 weken



• Ziekenhuizen
– Brussel: UZ, St.-Pieter, St.-

Jan, Europaziekenhuizen, 
Brugmann, Iris Zuid, etc. 

– Perifeer: Mechelen, Asse, 
Halle, Vilvoorde, Aalst, etc. 

• Kind en Gezin

• Zelfstandige vroedvrouwen
(1ste lijn)

• Buitenland (Marokko, Gambia, 
Rwanda, Finland, Slovenië, 
Londen, …)

Stageplaatsen



• Studentenmobiliteit (3VK):
– 60% van de studenten
– Europa, Afrika, Azië en 

op eigen vraag 
– Niet verplicht!

• Internationalisation@home 
(vb. international days)

• Focus op internationale 
context in lessen, 
simulatietrainingen, 
projecten, …

Internationalisering in de opleiding



Internationalisering in de opleiding



Simulatiecentrum



Control room

Simulation Room

Debriefing room

Simulatiecentrum

VVOG 2014

Briefing Simulatie Debriefing



Samenwerking met studenten verpleegkunde, 
geneeskunde, lerarenopleiding,…

Samenwerken is cruciaal
“Interprofessioneel opleiden”



• Vroedvrouwen
• Psycholoog
• Jurist
• Artsen (gynaecologen, pediater, chirurg, internist)
• Verpleegkundige
• Seksuologe

Lesgevers in de opleiding



• Op stage vanaf het 1ste jaar
• Persoonlijke begeleiding (kleine afstand tussen docenten en studenten)

• Hoge studententevredenheid 
• Brussel als troef:

– Brussels Health Campus (samenwerking met UZ Brussel en VUB)
– Grootste aantal ziekenhuizen
– Hoogste geboortecijfer in België
– Tewerkstelling (90% aan het werk binnen de 6 maanden)
– Autonomie van de vroedvrouw in Brusselse ziekenhuizen

• Veel mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland

Sterktes van onze opleiding



We verwelkomen jullie graag! 



• Mail: gdt.jette@ehb.be
• Telefoon: 02 472 52 00 
• Website: www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/vroedkunde

Informatie?

EhB Vroedkunde 

ehb.vroedkunde

mailto:gdt.jette@ehb.be
http://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/vroedkunde


Vragen?


