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Vroedkunde| Learning outcomes
LO1: Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap,
arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot,
ondersteunt en begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig
beslissingsrecht verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische
en wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw.
LO2: Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt
adequaat, consulteert specialisten en verwijst op gepaste wijze door.
LO3: Verleent adequate zorg en begeleiding in verhoogde risicosituaties of bij complicaties,
op voorschrift van en in samenwerking met ander specialisten, binnen het domein van de
verloskunde, de reproductieve geneeskunde, de gynaecologie en de neonatologie. Verleent
zo nodig autonome zorg.
LO4: Situeert de vrouw en haar omgeving in de familiale, sociale, maatschappelijke en
culturele context en speelt hier gericht op in, rekening houdend met diversiteit en
interculturele beleving. Herkent psychosociale crisissituaties en verwijst door naar andere
specialisten.
LO5: Handelt op ethisch verantwoorde wijze binnen de grenzen van de deontologie en
wetgeving.
LO6: Werkt autonoom en in samenwerking doelgericht aan preventie en bevordert de
gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie.
LO7: Zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en
actuele organisatie van de praktijk. Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een
deskundige en adequate wijze aan collega’s, andere specialisten en een breed publiek.
LO8: Coacht en begeleidt studenten en collega’s van eigen en andere disciplines, om een
kwaliteitsvolle zorg te waarborgen.
LO9: Werkt aan permanente profilering van het beroep en de professionalisering via het
voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren en door het volgen van
vormingsinitiatieven. Reflecteert op de eigen praktijk en verwerkt deze reflecties in het
professioneel handelen.
LO10: Verleent een op evidentie gebaseerde zorg door het integreren van nieuwe
wetenschappelijke inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek.
LO11: Verleent autonoom professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg.
Ontwikkelt een visie met betrekking tot het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van
de zorg en draagt bij tot het implementeren van innovaties.
LO12: Verleent aangepaste verloskundige zorg in een grootstedelijke context.

LO13: Integreert internationale verloskundige inzichten bij de optimalisering van de
verloskundige zorg

Midwifery| Learning outcomes
LO1: Diagnosis, supervises, monitors and promotes the physical pregnancy, labour, birth,
childbed, parenting and care of the young child. Promotes, supports and supervises
breastfeeding. Performs midwifery actions independently and with a fully-fledged right to
decide and takes charge of the birth within the medical and legal competences of a midwife.
LO2: Detects risks and complications independently within the professional domains, acts
appropriately, consults specialists and makes suitable referrals.
LO3: Gives appropriate care and support in increased risk situations or during
complications, at the instruction of and in collaboration with other specialists within the
domain of obstetrics, reproductive medicine, gynaecology and neonatology. If required,
gives autonomous care.
LO4: Positions the women and her environment in the family, social, society and cultural
context and anticipates on this in a focused manner while taking diversity and the
intercultural experience into account. Identifies psychosocial crisis situations and makes
referrals to other specialists.
LO5: Acts in an ethically responsible manner within the limits of deontology and legislation.
LO6: Works independently and in cooperation in a targeted manner on prevention and
promotes health in accordance with the principles of health promotion.
LO7: Ensures there is optimum interdisciplinary cooperation and an adjusted and up-todate organisation of the practice. Communicates both verbally and in writing in an expert
and appropriate manner with colleagues, other specialists and a wide public.
LO8: Coaches and supports students and colleagues of his/her own and other disciplines
to assure high-quality care.
LO9: Works on permanent profiling of the profession and the professionalisation through
the continuous critical questioning of his/her own performance and by following training
initiatives. Reflects on his/her own practice and processes these reflections in his/her
professional actions.
LO10: Gives care based on evidence by integrating new scientific insights and through
participation in practice-focused scientific research.
LO11: Gives autonomous professional, high-quality and safe care. Develops a vision with
regard to monitoring and promoting the quality of the care and contributes towards the
implementation of innovations.
LO12: Gives adjusted midwifery care in an urban context.
LO13: Integrates international midwifery insights when optimising midwifery care

