
 

Een gesprek met twee verloskundigen start net na de hectiek die eigen is aan het beroep. Lieneke 

van Hengel komt thuis nadat ze geholpen heeft bij een bevalling en Rosanne van Dam heeft de 

informatieavond die ze samen zouden leiden, net alleen tot een eind gebracht. Maar nu lijkt het 

werk er voor vandaag toch op te zitten en is het tijd om in gesprek te gaan over Creation, de 

verloskundige praktijk die beide dames een jaar geleden opgericht hebben.  

 

'In mei 2006 zijn we eigenlijk op het idee gekomen om samen een praktijk te starten', vertelt 

Lieneke. 'We hadden geen zin om overal in het land in te vallen en zo heen en weer te zwerven, 

en bovendien wilden we graag op onze eigen manier verloskundige zijn, met de ruimte om 

aandacht te geven aan de dingen die we belangrijk vinden in de verloskundige begeleiding. Het 

was dus al snel niet meer de vraag óf, maar wáár we een praktijk wilden beginnen. De keus is op 

Veenendaal gevallen om verschillende redenen. Het geboortecijfer is vrij hoog. Bovendien is de 

gemeente gestart met de bouw van een grote nieuwbouwwijk. Er was ook maar één andere 

praktijk in Veenendaal, dus nog geen keuzemogelijkheid voor de zwangeren. Door onze manier 

van aanpak leveren we ook echt andere zorg, zodat er een duidelijk verschil is tussen de 

praktijken.'  

 

Dat maakt nieuwsgierig. Waarin onderscheidt Creation zich van de andere verloskundige 

praktijken? 'We hebben er bewust voor gekozen om onze christelijke visie publiek te maken,' 

verwoordt Rosanne. 'We willen niet de christelijke praktijk uithangen. Wel willen we de mensen 

graag laten weten dat we verloskundige zijn, met een christelijke achtergrond. We beginnen de 

website met de Bijbeltekst 'In het verborgene gemaakt' en leggen dat ook uit. De psalmdichter 

verwondert zich over het wonder van nieuw leven. Die verwondering delen we. En als je vindt 

dat ongeboren leven een wonder is, ga je daar zorgvuldig mee om.  

 

We geven die zorgvuldigheid onder andere vorm door veel tijd in te ruimen voor de begeleiding 

van zwangeren. In een afspraak van tien minuten heb je misschien genoeg tijd voor de medische 

vragen en onderzoeken die nodig zijn in de zwangerschap. Toch vinden wij dat niet voldoende. 

Onder 'goede zorg' verstaan wij ook voldoende aandacht voor allerlei andere aspecten die bij een 

zwangerschap aan de orde komen, bijvoorbeeld op sociaal gebied. Daarom reserveren we een 

kwartier voor elke vervolgcontrole. Ook buiten de spreekuren om vinden we voldoende tijd 

belangrijk. Omdat we een kleine praktijk zijn, zijn we flexibel om aandacht te geven aan 

bezorgdheden en vragen en zonodig bij de mensen thuis langs te komen. Alleen al de wetenschap 

dat we naar ze toe willen komen als ze dat graag willen, stelt de zwangeren vaak gerust.' 'Bij de 

meeste mensen ben ik voor de bevalling al een keer thuis geweest,' vult Lieneke aan.  

 

De verloskundigen noemen onderzoek waaruit ook blijkt dat intensievere zorg betere uitkomsten 

geeft. Hoewel zwangeren tegenwoordig op allerlei manieren aan informatie kunnen komen, 

blijkt dat ze op sommige gebieden echt niet weten wat ze verwachten moeten en daardoor 

onzeker worden. Soms lezen mensen juist weer teveel, waardoor de verloskundigen het ook als 

hun taak zien om mensen te begeleiden in het vormen van een realistisch verwachtingspatroon. 

Uitleg over de gang van zaken bij de bevalling en een zorgvuldige begeleiding, geven de rust en 

het vertrouwen om alles te laten gebeuren. Juist omdat bevallen een kwestie van ontspannen is en 

je alleen goed kunt ontspannen als je vertrouwen hebt in een adequate begeleiding.  

 

Er zijn zoveel onderwerpen waar tijdens de zwangerschap over nagedacht moet worden. Om die 

reden geven Rosanne en Lieneke informatieavonden over borstvoeding en (in samenwerking met 

een oefentherapeut) zwangerschapscursussen. Ook tijdens het spreekuur is er tijd ingeruimd voor 

vragen of het bespreken van twijfels. Dat laatste geeft een hechte band, vinden de twee 

verloskundigen. 'Zo was er onlangs een jonge zwangere in de praktijk. Tijdens de zwangerschap 



hebben we haar zien groeien van iemand met veel vragen, onzekerheden en twijfels naar iemand 

die toeleefde naar het moederschap.’ Dat is heel mooi. Wij voelen ons betrokken bij de cliënten, 

maar andersom is er ook grote betrokkenheid. Rond de trouwdag van Rosanne en met onze 

vakantie-ervaringen bijvoorbeeld wordt uitgebreid meegeleefd. Ook informeren de vrouwen in 

de praktijk vaak naar het wel en wee van de praktijk. Het is ook heel fijn om tijdens de 

nacontrole, zes weken na de bevalling, terug te horen dat de zorg zoals wij die in de praktijk 

willen brengen, aanslaat en gewaardeerd wordt.'  

 

Behalve de kleinschaligheid en aandacht, noemen de verloskundigen nog een praktische 

invulling van hun werken als christelijke verloskundige. 'We hebben gemerkt dat er, vooral 

onder reformatorische christenen, een groot taboe heerst over vruchtbaarheid en kinderaantal. Er 

wordt bijna niet over gesproken. Niet tussen moeder en dochter, niet tussen zussen of 

vriendinnen, maar zelfs heel weinig tussen man en vrouw. Daar willen we graag wat aan doen. 

We kennen en begrijpen de vragen over vruchtbaarheid en anticonceptie die er vanuit de 

geloofsovertuiging kunnen zijn. Tegelijkertijd kunnen we meedenken en informatie geven. Zo 

vertellen we in het kraambed altijd dat het geven van borstvoeding de vruchtbaarheid sterk 

vermindert in de eerste maanden na de bevalling, als er tenminste niet langer dan zes uur tussen 

de voedingen zit. Dat is een natuurlijk en geschapen mechanisme. Er zijn meer natuurlijke 

signalen van het lichaam wat betreft vruchtbaarheid en cyclus. We denken zelf dat het niet nodig 

is om angstig te zijn voor de komst van een volgend kind. Juist ook omdat je kinderen niet 

neemt, maar als zegen ontvangt. ‘Het is heel bijzonder om mensen ook op de kinderzegen te 

mogen wijzen’. Maar het belangrijkst vinden we dat echtparen, wat ze ook besluiten, dat goed 

gemotiveerd en geïnformeerd samen overwegen.'  

 

Ook op het gebied van prenatale diagnostiek en screening leven vragen, ervaren de 

verloskundigen. Van de overheid moet iedere zwangere geïnformeerd worden over het bestaan 

van ‘prenatale screening’. Mensen besluiten zelf of ze daarover meer informatie willen 

ontvangen. Screenen kan door middel van kansberekenende onderzoeken plaatsvinden vroeg in 

de zwangerschap. Ook valt de meer bekende 20 weken echo onder screening, omdat ook daarbij 

wordt ‘gescreend’ of er afwijkingen zichtbaar zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het 

hartje van de baby en of er geen sprake is van een open ruggetje of andere afwijkingen.  

Er is wel verschil tussen deze twee soorten van onderzoek, vinden Rosanne en Lieneke. Bij de 

kansberekenende testen wordt vroeg in de zwangerschap onderzoek gedaan en krijgen de 

aanstaande ouders de kans te horen dat hun kind een afwijking heeft. Los van principiële 

bezwaren, is het lastig om kansen te interpreteren. Een kans van 10% op een afwijking is 

natuurlijk sterk verhoogd, vergeleken met een 'normale' kans. Toch is 90% van deze kinderen 

niet aangedaan. Het ene ouderpaar vindt dat een reden om de zwangerschap af te breken, een 

ander echtpaar denkt: 'Dat betekent dat de kans dat ons kindje de afwijking niet heeft, 9 op 10 is'. 

Uitleg van de verloskundigen over de onderzoeken en de uitslag is daarom nodig, maar niet 

eenvoudig. 'Wij proberen de onderzoeken, zowel de kansberekenende testen als de echo rond 

twintig weken, in een kader te zetten. Mensen moet zich realiseren dat het geen checklist is voor 

een gezond kind. Aan de ene kant is het niet zo, wat veel mensen denken, dat onderzoeken wel 

nodig zullen zijn omdat de overheid het vergoedt. Het is een keuze die ieder ouderpaar zelf moet 

maken. Tenslotte heeft ook iedereen het recht om niet te willen weten dat hun ongeboren kindje 

een afwijking heeft. Bovendien is belangrijk te bedenken wat je met de uitslag wilt doen. Vaak is 

er vervolgonderzoek nodig, wat veel spanning met zich meebrengt. Is dat het waard? En bij 

iedereen benadrukken we: een garantie op een gezond kindje kan niemand je geven. Wij mensen 

hebben het ontstaan en de ontwikkeling van nieuw leven tenslotte niet in de hand! 

 

Beide verloskundigen zijn nog jong: Lieneke is 24 en Rosanne 27 jaar. Is dat een bezwaar voor 

de uitoefening van het vak? 'We horen het in elk geval niet terug,' antwoordt Rosanne. 'Het gaat 



er om dat je de kennis hebt en goed in je vak bent. Dat kan als je jong bent even goed als 

wanneer je oud bent. Een leuke anekdote is wel dat ik een keer meemaakte dat de oma bij een 

bevalling aanwezig was. Ik zag al aan haar gezicht dat ze niet zoveel vertrouwen had in 'een jong 

vroedvrouwtje'. Het eerste gedeelte van de bevalling was het ook niet nodig dat ik ingreep. De 

zwangere en haar man redden het prima samen. Maar het laatste stukje van de bevalling raakte 

de vrouw in paniek. Ik moest haar streng toespreken, dat hielp. Toen de bevalling achter de rug 

was en we samen in de keuken beschuiten stonden te smeren, vertrouwde oma me toe: 'U mag 

het best weten, ik vroeg me af wat zo'n jong meisje nu bij een bevalling moest doen. Maar toen 

ik u eenmaal bezig zag, dacht ik: 'Ho eens, die weet wel wat ze doet!'  

Over de vraag naar wat hen trekt in het beroep wat ze gekozen hebben, hoeft Rosanne niet lang 

na te denken. ‘Als verloskundige mag je delen in zo'n bijzonder moment als de bevalling is, de 

emotie van twee mensen, domweg omdat je ervoor geleerd hebt!' Ook Lieneke noemt het delen 

in een wonder wat haar zo aan blijft trekken. 'Zwangerschap en bevalling zijn heel intense en 

bijzondere gebeurtenissen in een mensenleven. Ik vind het heel fijn om samen met de ouders stil 

te staan bij het wonderlijke van een nieuw leven en hen allerlei uitleg te geven. Alleen al als je 

bedenkt wat er allemaal verandert in de bloedsomloop van een kindje direct na de geboorte, is 

het indrukwekkend als dat steeds weer goed mag gaan. Heel veel klachten die tijdens de 

zwangerschap kunnen opspelen hebben ook een doel. Dat maakt het ook gemakkelijker om te 

accepteren. We zijn er samen van overtuigd dat ongeboren leven waardevol is, en doen ons best 

om de zwangeren in onze praktijk dat ook zo te laten ervaren.'  

 

Hun toekomst zien Lieneke en Rosanne daarom ook zeker in deze verloskundige praktijk. 

Daarvoor is natuurlijk wel nodig dat Rosannes man en Lienekes vriend erachter staan. 'En of ze 

dat doen! Ze noemen zichzelf 'de mannen van Creation' en dragen hun steentje bij, vooral rond 

de start van de praktijk. Contracten, reclame en de financiële administratie laten we graag aan 

hen over. Wellicht dat er nog eens een derde verloskundige bij komt in de praktijk, maar om de 

kleinschaligheid niet te verliezen zullen we nooit met meer dan drie verloskundigen werken. En 

wat we er ook bij doen (Rosanne hoopt binnenkort haar geneeskundestudie af te ronden, Lieneke 

volgt de laatste colleges van de Cursus Godsdienst Onderwijs), onze praktijk heeft prioriteit!’  
 


