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Table A. Regulations of the Dutch midwife’s competencies, 1865 - 2011
De wettelijke bevoegdheden van de verloskundige in Nederland, 1865 – 2011
Tabel in het Nederlands om een citatie van de originele teksten mogelijk te maken 

Deze wet van Thorbecke 
bepaalt dat de uitoefe-
ning der geneeskunst 
alleen geoorloofd is 
aan degenen, aan wie 
de bevoegdheid daartoe 
volgens de wet is toege-
kend: geneeskundigen en 
vroedvrouwen.

Na een jarenlange dis-
cussie en vele rapporten 
wordt, op basis van een 
advies van de Gezond-
heidsraad, het toedienen 
van een geneesmiddel 
toegestaan – slechts als 
een te hulp geroepen 
arts niet op tijd kan zijn 
en slechts bij ernstige 
noodzaak. 

De bevoegdheid om lave-
menten en bloedzuigers 
te zetten is verwijderd, 

Artikel 15
De vroedvrouwen zijn bevoegd tot het verleenen van verloskundigen bijstand of raad alleen bij ongestoord natuur-
lijk verloop der baring. In alle andere gevallen roepen zij de hulp in van een tot de uitoefening der verloskunst 
bevoegden geneeskundige.
Bij ontstentenis van dezen roepen zij de bijstand in van eenen anderen geneeskundige, des noods van eene andere 
vroedvrouw, en ingeval de vereischte kunstbewerking geen uitstel kan lijden, gaan zij zelve daartoe over.
Daarbij is het gebruik van verloskundige werktuigen uitgesloten, en de vroedvrouw verpligt tot kennisgeving aan 
den inspecteur binnen vier en twintig uren na afloop der verlossing.

Artikel 16
Zij zijn bevoegd tot het zetten van lavementen en het aanwenden van den katheter bij barenden. Op voorschrift van 
een geneeskundige mogen zij ook bij niet-barenden den katheter aanwenden, en lavementen en bloedzuigers zetten. 

Artikel 15
Behoudens het bepaalde in artikel 16 zijn de vroedvrouwen alleen bevoegd tot het verleenen van verloskundigen 
bijstand of raad, hieronder begrepen het aanwenden van den katheter, bij ongestoord verloopende baringen. 

Artikel 16
Zoodra de vroedvrouw bemerkt, dat het verrichten van eenige verloskundige kunstbewerking bij of het toedienen 
van eenig geneesmiddel aan degenen, aan wie zij bijstand verleent, noodig is of zal worden, draagt zij zorg, dat ten 
spoedigste geneeskundige hulp wordt ingeroepen. Onze met de uitvoering van deze Wet belaste Minister wijst de 
gevallen aan, waarin de door hem aangewezen geneesmiddelen mogen worden toegediend. 
Indien de geneeskundige hulp niet aanwezig is op het tijdstip, waarop naar hare meening een verloskundige kunst-
bewerking, welke zonder gebruikmaking van instrumenten kan geschieden, of de toediening van een der door 
Onzen met de uitvoering van dezen wet belasten Minister aan te wijzen geneesmiddelen niet langer uitgesteld kan 
worden, gaat de vroedvrouw zelver tot de kunstbewerking of de toediening van het geneesmiddel over.
Van het verrichten van een kunstbewerking, bedoeld in het voorafgaande lid, geeft zij binnen vier en twintig uur 
schriftelijk kennis aan den inspecteur, belast met de handhaving van de bepalingen dezer wet, binnen wiens ambts-
gebied de kunstbewerking is verricht. 

1 juni 1865.
Wet regelende de 
uitoefening der 
geneeskunst

8 juli 1924.
Wet tot wijziging 
van de artikelen 15 
en 16 van de Wet 
van 1 juni 1865
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29 september 1924.
Beschikking van 
den Minister van 
Arbeid, Handel en 
Nijverheid

17 maart 1932.
Wet tot wijziging 
van de artikelen 15 
-17 van de Wet van 
1 juni 1865

30 maart 1932.
Ministeriële 
Beschikking van 
de Minister van 
Arbeid, Handel en 
Nijverheid

1. Gevallen waarin geneesmiddelen door vroedvrouwen mogen worden toegediend: bloedingen na de geboorte der 
placenta, veroorzaakt door onvoldoende samentrekking der baarmoeder (atonia uteri post partum)

2. Geneesmiddelen, tot welker toediening vroedvrouwen mogen overgaan in de onder 1 bedoelde gevallen: moeder-
koren (secale cornutum) en de praeparaten uit moederkoren bereid 

Artikel 15
De vroedvrouwen zijn bevoegd aan zwangeren in de tweede helft van de zwangerschap raad en bijstand te geven 
met betrekking tot de zwangerschap. 
Bij het waarnemen van afwijkingen zijn zij bevoegd tot het nemen van maatregelen, indien en voorzoover deze door 
Onzen met de uitvoering van deze wet belasten Minister zijn aangegeven.
In alle andere gevallen zijn zij verplicht de waargenomen afwijkingen ter kennis te brengen van een door belangheb-
bende aan te wijzen geneesheer. 

Artikel 16
De vroedvrouwen zijn bevoegd tot het verleenen van verloskundigen raad of bijstand, het aanwenden van den kathe-
ter hieronder begrepen, bij ongestoord verlopende baringen . Zoodra de vroedvrouw bemerkt (….ongewijzigd )

Artikel 16 b
De vroedvrouwen zijn bevoegd de kraamvrouw gedurende tien dagen of zooveel langer als voor het herstel noodig 
is te behandelen, zoolang zich geen afwijkingen voordoen. Bij het waarnemen van afwijkingen zijn zij verplicht de 
hulp van een geneeskundige in te roepen. 

Artikel 17
De vroedvrouwen (…) houden van al hare verrichtingen een dagboek bij, waarvan de inrichting nader zal worden 
bepaald door Onzen met de uitvoering van deze wet belasten Minister.

1. Maatregelen, die de vroedvrouw bij het waarnemen van afwijkingen gedurende de zwangerschap mag nemen: 
a. Het opheffen van liggingsafwijkingen, indien dit door uitwendige handgrepen kan geschieden;
b. Het bestrijden van zwangerschapsziekten, zulks echter naar de aanwijzing en onder toezicht van een 

geneeskundige
2. Gevallen waarin de in lid 3 bedoelde geneesmiddelen door vroedvrouwen mogen worden toegediend: 

evenals het katheterise-
ren van niet-barenden

De bestaande bevoegd-
heden worden uitgebreid 
met de zorg voor de 
zwangere vanaf een 
zwangerschapsduur van 
30 weken, en gedurende 
het kraambed. 

De vroedvrouw moet 
een dagboek bij houden 
over de zorgverlening. 
Volgens de Memorie 
van Toelichting ”om het 
uitoefenen van toezicht 
door den Inspecteur van 
het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid te 
vergemakkelijken”. 

Op basis van een advies 
van de Gezondheidsraad 
wordt ook de uitbreiding 
van de voorschrijfbe-
voegdheid verantwoord 
geacht, gezien de hoge 
eisen waaraan de oplei-
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1 juni 1951.
Wet tot nadere wij-
ziging van de Wet 
van 1 juni 1865

a. Weeënzwakte bij normaal baringskanaal, wanneer de vliezen gebroken zijn, de schedel geheel is ingedaald, er 
volkomen ontsluiting is, de spildraai geheel is volbracht en het hoofd in achterhoofdsligging staat, een en ander 
indien deze toestand drie uur heeft geduurd of er levensgevaar voor het kind bestaat;

b. Bloedingen in het nageboortetijdperk;
c. Bloedingen na de geboorte der placenta, veroorzaakt door onvoldoende samentrekking der baarmoeder (atonia 

uteri post partum)
d. Dreigende dood door hartzwakte (collaps)

3. Geneesmiddelen tot welker toediening vroedvrouwen mogen overgaan:
- in gevallen van 2 a en 2 b: preparaten, bereid uit de achterkwab van de glandula pituitaria 
- In gevallen van 2 c: behalve de voor a en b aan gegeven preparaten, moeder koren (secale cornutum) en de 

preparaten uit moederkoren bereid
- in gevallen van 2 d: middelen, die in staat zijn de hartwerking te verbeteren, campher of cafeïne-oplossing in 

ampullen 
De toediening dezer geneesmiddelen mag niet langs den weg van de aderen geschieden. 

Artikel 15
De vroedvrouw is bevoegd aan zwangeren raad of bijstand te geven met betrekking tot de zwangerschap, met dien 
verstande, dat zij bevoegd is tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van afwijkingen, daaronder begrepen 
het door middel van de aderprik afnemen van bloed voor onderzoek, (....ongewijzigd) 

Artikel 16
De vroedvrouw is bevoegd tot het verlenen van verloskundige raad of bijstand bij ongestoord verlopende baringen. 
Onder baring wordt verstaan de uitstoting van het ei na een zwangerschap van tenminste 18 weken. Zoodra de 
vroedvrouw bemerkt (…..ongewijzigd) 

Artikel 16 b
De vroedvrouw is verplicht van iedere baring kennis te geven aan de huisarts van de kraamvrouw, volgens door 
Onze met de uitvoering van deze wet belaste Minister te stellen regelen. 

Artikel 16 c
De vroedvrouw is bevoegd tot het hechten van inscheuringen van beperkte omvang volgens door Onze met de uit-
voering van deze wet belaste Minister te stellen regelen, en voorts de kraamvrouw tien dagen of zoveel langer als 
voor het herstel nodig is te behandelen, zolang zich geen afwijkingen voordoen. Bij het waarnemen van afwijkingen 

ding voldoet – maar 
alleen onder aanwijzing 
en toezicht van een 
geneeskundige.

Uitbreiding van de 
zwangerschapszorg met 
venapunctie en controles 
vanaf 18 weken. Deze 
grens wordt gesteld om 
te voorkomen dat vroed-
vrouwen zich met (drei-
gende) abortus zouden 
bezig houden. 

Na iedere baring bericht-
geving aan de huisarts 
van de vrouw.

Bij afwijkingen in het 
kraambed mag de 
kraamvrouw de te raad-
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12 juli 1951.
Ministeriële 
beschikking 

is zij verplicht de hulp van een door de kraamvrouw aangewezen geneeskundige in te roepen.
Artikel 17
 De vroedvrouw maakt van haar verrichtingen schriftelijk verslag op in een vorm nader vast te stellen door Onze 
met de uitvoering van deze wet belaste Minister. (…) Zij zendt jaarlijks voor de Maand April de door haar in het 
afgelopen jaar gemaakte verslagen, echter zonder vermelding van namen en adressen der kraamvrouwen, aan de 
geneeskundige hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, die de verslagen na kennisneming 
aan haar terugzendt.  

1. Maatregelen, die de vroedvrouw bij het waarnemen van afwijkingen gedurende de zwangerschap mag nemen: 
(….ongewijzigd)

2. Gevallen waarin de in lid 3 bedoelde geneesmiddelen door vroedvrouwen mogen worden toegediend:
a. Weeënzwakte bij normaal baringskanaal, wanneer de vliezen gebroken zijn, de schedel geheel is ingedaald, 

er volkomen ontsluiting is, de spildraai geheel is volbracht en het hoofd in achterhoofdsligging staat, een en 
ander indien deze toestand anderhalf uur heeft geduurd; 

b. (…ongewijzigd)
c. (…ongewijzigd)

3. Geneesmiddelen tot welker toediening vroedvrouwen mogen overgaan (… ongewijzigd)

4. De vroedvrouw is bevoegd de onder 3 genoemde geneesmiddelen voor te schrijven in een hoeveelheid, die voor 
een vrouw ten hoogste mag bedragen: 

 wat betreft de preparaten, bereid uit de achterkwab van de glandula pituitaria: twee ampullen van drie inter-
nationale eenheden; wat betreft de preparaten, bevattende de alkaloïden ergometrine (ergobasine) en/of 
ergotamine: 
a. voor onderhuidse toediening: ampullen tot een totale hoeveelheid van ten hoogste 1 mg van een ergometrine- 

of ergotaminezout;
b. voor toediening door de mond: tabletten, bevattende de bovengenoemde alkaloïden of een der gebruikelijke 

preparaten van moederkoren; de totale hoeveelheid van deze middelen mag niet groter zijn dan het dubbele 
van de maximale dosis per etmaal (volgens de Nederlandse pharmacopee).

5. De vroedvrouw is bevoegd tot het zelfstandig hechten van eenvoudige onvolledige inscheuringen van de 
bilnaad. Hieronder worden verstaan inscheuringen, die ten hoogste bestaan uit een onvertakte verwonding in 
het slijmvlies van de achterwand van de schede en/of in de huid van de bilnaad en daaronder liggende weefsels. 
Deze bevoegdheid geldt niet voor inscheuringen, die reiken tot in de kringspier van de endeldarm of tot in de 

plegen arts aanwijzen.

Hechten van eenvoudige 
rupturen, met omschrij-
ving van de minister.

Bij een niet-vorderende 
uitdrijving is de tijd 
om pituitrine te mogen 
spuiten van drie 
naar anderhalf uur 
teruggebracht.

Medicatie voor drei-
gende dood door hart-
zwakte verwijderd. 

De geneesmiddelen zijn 
gemoderniseerd en van 
maximale hoeveelheden 
voorzien.

De uitgebreide omschrij-
ving van welke ver-
wondingen wel en niet 
gehecht mogen worden 
biedt impliciet ruimte 
voor het zetten van 
een episiotomie door 
vroedvrouwen.
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endeldarm zelf, noch voor verwondingen, die bij het slijmvlies der schede een vertakte of dubbele of kringvor-
mige inscheuring vertonen, noch voor verwondingen, die reiken tot in de kleine of grote schaamlippen of zich 
bevinden in de zij- of voorwand van de schede. Deze bevoegdheid geldt uitsluitend voor verwondingen, die 
onopzettelijk zijn ontstaan, en niet voor verwondingen, die kunstmatig zijn toegebracht door inknippen van de 
bekkenbodem. 

 Artikel 15
De verloskundige is bevoegd aan zwangeren raad of bijstand te geven met betrekking tot de zwangerschap, met dien 
verstande, dat hij bevoegd is (….ongewijzigd) 

Artikel 15a 
Voorts is de verloskundige bevoegd om materiaal van cytologische preparaten af te nemen volgens Onze met de 
uitvoering van deze wet belaste Minister te stellen regelen. 

Artikel 16
De verloskundige is bevoegd tot het verlenen van verloskundige raad of bijstand bij normale bevallingen. Onder 
bevalling wordt verstaan de uitstoting van het ei na een zwangerschap van tenminste achttien weken. 
De verloskundige is bevoegd tot het verrichten van episiotomieën en het hechten daarvan, al dan niet gepaard 
gaande met het toebrengen van plaatselijke verdoving met behulp van door Onze met de uitvoering van deze wet 
belaste Minister aangewezen middelen, mits de ter zake door die Minister gestelde regelen in acht worden genomen. 
Hij is bevoegd de kraamvrouw te behandelen zolang het in verband met haar toestand nodig is, en toe te zien op 
de toestand van het kind, een en ander zolang zich geen afwijkingen voordoen. Hij is bevoegd tot het afnemen van 
bloed van het kind voor onderzoek. 
Bij het waarnemen van afwijkingen bij kraamvrouw of kind is hij verplicht de hulp van een door de kraamvrouw 
aangewezen geneeskundige in te roepen. 

Artikel 16b
Tot het toedienen van geneesmiddelen anders dan ingevolge voorschrift van een geneeskundige is de verloskundige 
bevoegd voor zover die middelen daartoe door Onze met de uitvoering van deze wet belaste Minister zijn aangewe-
zen en de ter zake door die Minister gestelde regelen in acht worden genomen. Zodra de verloskundige bemerkt dat 
toediening van een geneesmiddel nodig is of zal worden, en hij daartoe niet bevoegd is, draagt hij zorg dat ten spoe-
digste de hulp van een geneeskundige wordt ingeroepen.  

(… verder ongewijzigd)

De beroepstitel 
wordt gewijzigd in 
verloskundige.

Uitbreiding met het 
maken van uitstrijkjes, 
het geven van voedings-
adviezen, het zetten 
van een episiotomie 
(nu expliciet) evenals 
het hechten daarvan, 
en het toepassen van 
lokale verdoving bij het 
hechten van episiotomie 
of ruptuur. 

De zorg in het kraambed 
duurt zolang het nodig is, 
en omvat nu ook toezicht 
op het kind, inclusief 
bloedafname. 

Het assortiment genees-
middelen is uitgebreid, 
en bevat ook middelen 
ook ter preventie van 
problemen. Een aantal 
middelen mag nu onder 
eigen verantwoordelijk-
heid worden voorge-
schreven of toegediend. 

1 september 1978.
Wet houdende wij-
ziging van de Wet 
van 1 juni 1865 
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1. De verloskundige is bevoegd om bij het waarnemen van afwijkingen tijdens de zwangerschap;
a. liggingsafwijkingen op te heffen door uitwendige handgrepen; 

b. te adviseren ten aanzien van de te volgen voeding.

2. De verloskundige is bevoegd om na de bevalling de volgende middelen toe te dienen: 
a. ter voorkoming van ernstige bloedingen, voor of na de geboorte van de placenta: oxytocine. De toediening 

geschiedt in de spieren;
b. bij bloedingen na de geboorte van de placenta: moederkoorn-alkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen. De 

toediening geschiedt door de mond of in de spieren;
c. bij het hechten van inscheuringen en episiotomieën: middelen die ter plaatse gevoelloosheid veroorzaken, voor 

zover zij geen adrenaline bevatten; 
d.  indien een rhesus-incomptabiliteit bestaat: anti-D-rhesus immunoglobuline. De toediening geschiedt in de 

spieren.

3. De verloskundige is bevoegd tot het hechten van inscheuringen van de bilnaad, die niet meer dan het onderste één 
derde deel van de vagina omvatten en/of de bekkenbodem tot de sfincter ani.

4. De verloskundige die materiaal heeft afgenomen voor het maken van een cytologisch preparaat, doet de uitslag 
van het onderzoek ten spoedigste aan de huisarts van de vrouw toekomen. 

Aan artikel 1 wordt toegevoegd: 
c.  ijzerpreparaten aan zwangeren voor te schrijven indien ijzerdeficiënte anaemie geconstateerd wordt. Indien 

binnen zes weken bij Hb-controle geen positieve reactie vastgesteld kan worden dient verwezen te worden naar 
een arts. 

Aan artikel 2 wordt toegevoegd: 
e.  indien bij de zwangere hepatitis B antigeen is geconstateerd: immunoglobuline. De toediening geschiedt 

intramusculair. 

Artikel 2, onderdeel e, komt te luiden:
Indien bij de zwangere hepatitis B antigeen is geconstateerd,
   - hepatitis B immunoglobuline en
   - hepatitis B vaccinatie aan de pasgeborene
De toediening geschiedt in de spieren.

Het hechten wordt nog 
slechts in algemene 
termen omschreven.

Uitslagen moeten ook 
naar de huisarts. 

Deelnemers aan de 
Landelijke Verloskunde 
Registratie krijgen eind 
jaren tachtig van de 
Geneeskundig Hoofdin-
specteur ontheffing van 
de verplichting tot het 
inzenden van dagboek 
kaarten. 

Uitbreiding met zelfstan-
dig voor te schrijven en 
toe te dienen medicatie 
voor de moeder

Uitbreiding zelfstandig 
voor te schrijven en toe 
te dienen medicatie voor 
het kind

23 april 1979.
Besluit bij de Wets-
wijziging van 1 
september 1978

12 juli 1988.
Wijziging besluit 
voorschriften ver-
loskundigen van 23 
april 1979

3 mei 1989.
Wijziging besluit 
voorschriften verlos-
kundigen van 
23 april 1979
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Aan artikel 2 wordt toegevoegd:
f.  ter voorkoming van bloedingen bij de pasgeborenen: vitamine K. De toediening geschiedt door de mond, onder-

huids of in de spieren.  

Artikel 30
Om in het desbetreffende register als verloskundige te kunnen worden ingeschreven, wordt vereist het bezit van een 
getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de daartoe bij algemene maatregel van bestuur gestelde 
opleidingseisen.

Artikel 31
Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige wordt gerekend het verrichten van bij algemene maatregel van 
bestuur te omschrijven handelingen op het gebied van de verloskunst alsmede het verrichten van bij de maatregel te 
omschrijven andere handelingen, een en ander met inachtneming van de beperkingen, bij de maatregel te stellen.

Artikel 36
Verloskundigen zijn bevoegd (uitsluitend voor zover het betreft handelingen, die worden gerekend tot hun gebied 
van deskundigheid) tot
 1. Het verrichten van heelkundige handelingen - waaronder worden verstaan handelingen, liggende op het gebied van 

de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt
 2. het verrichten van verloskundige handelingen
 4. het verrichten van catheterisaties
 5. het geven van injekties
 6. het verrichten van punkties
14. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen

Artikel 19
1. Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige wordt gerekend het verrichten van handelingen op het ge-

bied van de verloskunst en andere handelingen, gericht op het bevorderen en bewaken van het natuurlijke verloop 
van de zwangerschap, de bevalling en de kraambedperiode, alsmede op het voorkomen van afwijkingen bij de 
vrouw of het kind, door het inschatten van het verloskundige risico bij een vrouw gedurende haar zwangerschap, 
bevalling en kraambedperiode, het vertalen van het verloskundige risico in verloskundig beleid en het op basis 
daarvan verlenen van raad en bijstand, alsmede het waar nodig consulteren van dan wel verwijzen naar een arts. 

De Wet BIG vervangt de 
Wet regelende de Uitoe-
fening der Geneeskunst.

Verloskundigen zijn een 
van de acht artikel-3 
beroepen, die voorbe-
houden handelingen 
mogen verrichten

Het Besluit opleidings-
eisen en deskundigheids-
gebied geeft invulling 
aan artikel 30 en 31 van 
de Wet BIG.

11 november 1993.
Wet houdende 
regelen inzake 
beroepen op het 
gebied van de 
individuele gezond-
heidszorg (Wet 
BIG)

19 november 1997.
Besluit opleidings-
eisen en deskundig-
heidsgebied verlos-
kundige
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2. Tot de handelingen op het gebied van de verloskunst, bedoeld in het eerste lid, behoren het: 
a. medisch begeleiden van de zwangerschap en de bevalling, van de geboorte van de placenta, van de eerste 

ontwikkelingen van het kind en van het herstel van de vrouw gedurende de kraambedperiode; 
b. verrichten van vaginaal onderzoek zonder apparatuur dan wel met behulp van door Onze Minister aan te wij-

zen apparatuur; 
c. opheffen van liggingsafwijkingen door uitwendige handgrepen; 
d. verrichten van amniotomie tijdens de bevalling. 

3. Tot de andere handelingen, bedoeld in het eerste lid, behoren het: 
a. psychologisch begeleiden van de vrouw gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraambedperiode; 
b. aan de vrouw of het kind voorschrijven dan wel voorschrijven en oraal of door middel van een intramusculaire 

injectie toedienen van door Onze Minister aangewezen geneesmiddelen; 
c. verrichten van episiotomieën of het hechten van laesie van perineum of labium, al dan niet gepaard gaand met 

het toepassen van lokale anesthesie door middel van een injectie, met door Onze Minister aangewezen midde-
len; 

d. ten behoeve van onderzoek bij de vrouw afnemen van bloed al dan niet door middel van een punctie; 
e. ten behoeve van onderzoek bij de vrouw afnemen van materiaal van de baarmoedermond voor het maken van 

een cytologisch preparaat; 
f. ten behoeve van onderzoek bij het kind afnemen van bloed door middel van een punctie in de hiel; 
g. bij de vrouw afnemen van urine door middel van catheterisatie; 
h. verrichten of laten verrichten van laboratoriumonderzoek; 
i. adviseren van de vrouw over haar levenswijze gedurende de zwangerschap; 
j. geven van voedingsadviezen aan de vrouw of ten behoeve van het kind, waaronder het adviseren over borst-

voeding; 
k. geven van voorlichting aan de vrouw en, in voorkomende gevallen, haar partner, over en het stellen van de 

indicatie voor prenatale diagnostiek; 
l. adviseren van de vrouw en, in voorkomende gevallen, haar partner, met betrekking tot anticonceptie en gezins-

planning; 
m. reanimatie van de pasgeborene;
n. optreden bij acute shock of fluxus postpartum, waaronder wordt begrepen het intraveneus inbrengen van een 

infuus en het door middel van een infuus danwel door middel van een intraveneuze injectie toedienen van door 
Onze Minister aangewezen geneesmiddelen.

Aantal aspecten van 
de dagelijkse praktijk 
worden nu geëxplici-
teerd:  psychologische 
begeleiding, advise-
ren over levenswijze, 
vaginaal onderzoek, 
amniotomie, aanvragen 
laboratoriumonderzoek.

Uitbreiding met vaginale 
echoscopie, counseling 
mbt prenatale diagnos-
tiek, advisering over 
anticonceptie, reanimatie 
pasgeborene, inbrengen 
van een infuus.

Uitbreiding van zelf-
standig voor te schrij-
ven medicatie met 
plasma(vervangende 
middelen) 
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- Als apparatuur, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onder b, van het Besluit worden aangewezen het speculum en 
de vaginale transducer. 

- Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder b, van het Besluit worden aangewezen: ijzerprepa-
raten, oxytocine, moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen, anti-D-rhesus immunoglobuline, 
hepatitis B immunoglobuline, hepatitis B vaccin, alsmede vitamine K. 

- Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder c, van het Besluit worden aangewezen: lokale anes-
thetica, voor zover zij geen epinefrine bevatten.

- Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder n, van het Besluit worden aangewezen: plasma of 
plasmavervangende middelen, oxytocine, alsmede moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen. 

Artikel 5. 
1. Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige wordt gerekend het verrichten van handelingen op het 
gebied van de verloskunst en andere handelingen, gericht op een optimale uitkomst van de zwangerschap, het be-
vorderen en bewaken van het natuurlijke verloop van de zwangerschap, de bevalling en het kraambed, alsmede op 
het voorkomen van afwijkingen bij de vrouw of het kind, door het inschatten van het verloskundige risico bij een 
vrouw gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraambed, het vertalen van het verloskundige risico in verlos-
kundig beleid en het op basis daarvan verlenen van raad en bijstand, alsmede het daar waar nodig consulteren van 
dan wel verwijzen naar een arts. 
(…. ongewijzigd)

Medicinale zuurstof toegevoegd als geneesmiddel aan de vrouw of het kind voor te schrijven.
(… verder inhoudelijk ongewijzigd)

27 maart 1998.
Regeling nadere 
uitwerking des-
kundigheidsgebied 
verloskundigen

3 juli 2008. 
Besluit opleidings-
eisen en deskundig-
heidsgebied verlos-
kundige 2008

Regeling nadere 
uitwerking des-
kundigheidsgebied 
verloskundige 2008

Vervanging van het 
Besluit van 1997 omdat 
de opleiding verlos-
kunde onder de werking 
van de Wet op het hoger 
onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek 
(WHV) wordt gebracht. 
Andere bewoordingen 
en begrippen, maar 
geen uitbreiding.

In deskundigheids-
gebied toegevoegd 
“gericht op een opti-
male uitkomst van de 
zwangerschap”. 
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