Gratis training en intervisie
Positieve Gezondheid in de geboortezorg
In de visie van de KNOV staat “Verloskundigen handelen vanuit het gedachtengoed van
Positieve Gezondheid van Huber: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van
het leven.”
Na de succesvolle pilot in 2019, waarin zowel cliënten als verloskundigen hun enthousiasme over het
werken volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid uiten, faciliteert de KNOV in 2021 vanuit
de kwaliteitsgelden 2021 via ZonMw gratis trainingen en intervisies voor maximaal 400 verloskundigen,
die gemotiveerd zijn met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. In de
eerste plaats voor zorg op maat aan de zwangere, maar ook voor meer werkgeluk voor de
verloskundige zelf en als voorbeeld voor collega’s in de geboortezorg.
De trainingen en intervisies zullen in opdracht van de KNOV gegeven worden door Blooming en
Buurvrouw&Buurvrouw. De trainers zijn door iPH opgeleid en allemaal (zorg)professionals met ruime
ervaring in de (geboorte)zorg. De training bestaat uit 2 dagen en de intervisie uit 1 dagdeel en er is per
training/intervisie plaats voor maximaal 12 (online) en 16 (op locatie) deelnemers. Accreditatiepunten
(13 voor de training en 3 MIO punten voor de intervisie) worden toegekend als aan alle verplichte
onderdelen is voldaan.
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Verloskundigen, die lid zijn van de KNOV, nemen vrijwillig en gratis deel aan de training en intervisie,
maar niet vrijblijvend. Van de verloskundigen, die gebruik maken van het gratis aanbod, wordt
verwacht dat zij:
Actief aan de slag gaan met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk.
Ervaringen en ‘best practices’ delen ten behoeve van alle leden van de KNOV.
Een bijdrage leveren aan onderzoek over de effecten van Positieve Gezondheid (planning 2022;
bijdrage nader te bepalen in overleg).
De verloskundige betaalt de kosten van de training resp. intervisie (€ 375,- resp. 95,-), wanneer de
verloskundige toch niet deelneemt aan een van de trainingsdagen of intervisie en zich niet afmeldt, of
wanneer de verloskundige zich afmeldt in de week voorafgaande aan de training/intervisie.
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