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Inleiding 
 

De geboortezorg heeft een relatief klein aandeel in de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de 

arbeidsmarktcijfers van het landelijk Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn (AZW) wordt deze 

branche geclassificeerd onder de branche Thuiszorg. Daarmee is de Geboortezorg niet afzonderlijk 

zichtbaar in de arbeidsmarktcijfers en dus ook niet in onze arbeidsmarktrapportages of op ons 

arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld; https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/ 

 

Toch blijkt er wel behoefte aan informatie over de stand van zaken op de arbeidsmarkt van de 

Geboortezorg. Met dit thema-artikel willen we voldoen aan deze behoefte, door een beeld te geven 

van de integrale geboortezorg. Waar hebben we het eigenlijk over? Wie zijn de belangrijkste spelers 

op de arbeidsmarkt? Hoe werkt men samen? En hoe is de stand van zaken op de arbeidsmarkt? 

 

Wat is integrale geboortezorg?  
Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot 

en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of overdracht naar de 

kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing 

naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts.1 

 

  

                                                      

1 Definitie volgens de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (vastgesteld door Zorginstituut Nederland). 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/


  

3 - Geboortezorg: arbeidsmarkt en spelers | Transvorm |  

 

Belangenbehartiging en kenniscentra 
 

In de geboortezorg zijn diverse belangenbehartigers en kenniscentra actief. 

 

Bo Geboortezorg (brancheorganisatie)  
De kerntaak van Bo is de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die 

actief zijn in geboortezorg. 

https://bogeboortezorg.nl/ 

 

Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg (NBvK) 
De Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg (NBvK) bewaakt en komt op voor de belangen 

van kraamverzorgenden. 

https://www.nbvk.nu/ 

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is de beroepsorganisatie van en door 

verloskundigen. 

https://www.knov.nl/ 

 

College Perinatale Zorg (CPZ) 

Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, 

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het CPZ ondersteunt de integrale 

geboortezorg door agenderen en adresseren van gedeelde issues, initiëren en faciliteren van 

beleidsontwikkeling, verbinding van partijen en delen van kennis en informatie. 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/ 

 

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 
Het KCKZ is binnen de kraamzorgsector, de organisatie die gaat over de inhoud van de kraamzorg en 

de professionalisering van de kraamverzorgenden. 

https://www.kckz.nl/ 

 

Kennispoort Verloskunde 

Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) met 

als doel actuele en relevante vakspecifieke kennis en informatie betreffende het verloskundige 

onderzoek te verzamelen en te delen, kennisdeling en samenwerking te stimuleren en de dialoog 

tussen het wetenschappelijk - en het praktijkveld te bevorderen. 

https://www.kennispoort-verloskunde.nl/ 

 

  

https://bogeboortezorg.nl/
https://www.nbvk.nu/
https://www.knov.nl/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
https://www.kckz.nl/
https://www.kennispoort-verloskunde.nl/
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Samenwerkingsverbanden geboortezorg Noord-Brabant 

 

De geboortezorg kent samenwerkingsverbanden op diverse regionale schaalgrootte. 

Lokaal en subregionaal niveau  
Op lokaal en subregionaal niveau bestaat dit uit samenwerkende verloskundige praktijken. 

 

Regionaal niveau  
Op regionaal niveau bestaan er verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en Integrale 

geboortezorg organisatie (IGO). 

 

Een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is een regionaal netwerk waarin organisaties van 

verloskundig zorgverleners, regionaal actieve kraamzorgorganisaties en andere regionale 

geboortezorg professionals gezamenlijk het (kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond 

zwangerschap en geboorte vaststellen (multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking). 

Verloskundige samenwerkingverbanden (VSV) zijn gecentreerd rondom ziekenhuizen.  

 

Momenteel zijn er 71 VSV’s actief in Nederland, 8 daarvan zijn doorontwikkeld naar een integrale 

geboortezorgorganisatie (IGO). Een IGO wordt, tegenstelling tot de VSV, integraal bekostigd. In 

Noord-Brabant hebben we te maken met 11 VSV’s/IGO’s.  

 

Bovenregionaal niveau  
Op bovenregionaal niveau bestaan de regionale consortia geboortezorg. 

 

Consortia zijn regionale samenwerkingsverbanden van professionals in de geboortezorg waar 

multidisciplinair kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Ze fungeren als kenniscentrum en richten zich op 

samenwerken en bundelen van krachten bij centrale thema’s. Bij ieder Consortium zijn meerdere 

VSV’s en minimaal een perinatologisch centrum betrokken. Consortia zijn geïnitieerd vanuit het 

programma Zwangerschap en geboorte van ZonMw. 

 

In Noord-Brabant hebben we te maken 11 VSV’s / IGO’s en 3 consortia. Deze laatste overstijgen 

soms ook de provinciegrenzen en richten zich op zuidelijk Nederland. Een (regionaal) overzicht van 

VSV, IGO en Consortia is te vinden op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/geboortezorg-landschap/ 

 

  

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/geboortezorg-landschap/
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Samenvatting arbeidsmarkt geboortezorg 
 

De arbeidsmarkt van de geboortezorg wordt inzichtelijk gemaakt door rapportages van Bo 

Geboortezorg (m.b.t. Kraamzorg) en Nivel (m.b.t. Verloskunde). 

 

Cijfers Kraamzorg 

- Begin 2020 zijn bijna 9.000 kraamverzorgenden werkzaam in Nederland, ruim 1.000 daarvan 

werken in de provincie Noord-Brabant. 

- Kraamverzorgenden werken gemiddeld 21,6 uur  (0,6 fte) per week. 

- De gemiddelde leeftijd van de kraamverzorgende is 44,8 jaar. 

- Het aantal kraamverzorgenden met een vast contract is nagenoeg stabiel. Het aantal 

kraamverzorgenden met een flexibel contract neemt af, het aantal zzp-ers neemt licht toe.2 

- Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van arbeidsmarktonderzoek van Bo Geboortezorg. 

Uitgebreidere feiten en cijfers over de arbeidsmarkt van Kraamzorg zijn bij hen beschikbaar 

op landelijk en regionaal niveau. https://bogeboortezorg.nl/nieuws/arbeidsmarktcijfers-

kraamzorg-2020/ 

- Er is een tekort aan kraamverzorgers in Nederland, dit gaat ten koste van het aantal 

kraamuren dat kraamvrouwen krijgen. De tekorten lopen op door vergrijzing in de kraamzorg: 

niet genoeg jongeren kiezen voor de opleiding, terwijl een groot aantal kraamverzorgers met 

pensioen gaat. De komende tien jaar stromen 1500 kraamverzorgers uit.3 

 

Cijfers Verloskunde 

- Er waren op 1 januari 2018 in Nederland naar schatting 3.440 praktiserende verloskundigen 

werkzaam. 

- Tussen 2008 en 2018 is het aantal praktiserende verloskundigen met 1.079 verloskundigen 

toegenomen, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 4,6% per jaar. 

- Een verloskundige werkte in 2018 gemiddeld 0,84 fte per week.4 

 

 
 

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam 

 

 

                                                      

2 Bo Geboortezorg, feiten en cijfers arbeidsmarkt Kraamzorg 2020 
3 https://blog.zorgkiezer.nl/zorgverzekering-2020/ook-in-2020-tekort-aan-kraamverzorgers-en-kraamzorg/ 
4 Nivel cijfers uit de registratie verloskundigen 2018 

https://bogeboortezorg.nl/nieuws/arbeidsmarktcijfers-kraamzorg-2020/
https://bogeboortezorg.nl/nieuws/arbeidsmarktcijfers-kraamzorg-2020/
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam
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Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam 

 

 

 
 

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam 

 

- Verloskundigen hebben in toenemende mate te maken met volmeldingen en opnamestops in 

ziekenhuizen. Hierdoor kunnen verloskundigen niet altijd de zorg op maat bieden waar zij naar 

streven. De oorzaak van deze capaciteitsproblemen is divers en verschilt per regio, maar 

duidelijk is dat personeelstekorten en het sluiten van verloskamers en/of gehele ziekenhuizen 

de vaakst genoemde redenen zijn.5 

 

* De bron van de arbeidsmarktdata m.b.t. verloskunde is een periodieke peiling/registratie onder 

verloskundigen, uitgevoerd door Nivel. De meest recente data dateren van 2018. Naar verwachting 

wordt een nieuwe peiling uitgevoerd in 2021.  

 

  

                                                      

5 https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/capaciteitsproblematiek-neemt-toe-en-leidt-tot-
nijpende-situaties/2446 

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam
https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam
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Afsluiting  
 

Met deze publicatie geven we u inzicht in de arbeidsmarkt van de integrale geboortezorg; hoe is de 

situatie op de arbeidsmarkt en wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wilt u meer gedetailleerde 

informatie over de arbeidsmarkt van de geboortezorg in uw regio, neem dan contact op met; 

- Bo Geboortezorg; https://bogeboortezorg.nl/contact/ 

- https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel 

Voor meer informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn, naar regio en branche, verwijzen we u 

graag naar ons arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld; 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/ 

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-

Brabant. Bij Transvorm zijn meer dan 250 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. Heeft u vragen 

over of interesse in een aansluiting bij Transvorm? Neem dan contact op met de strategisch adviseur 

voor uw regio; https://transvorm.org/medewerkers 

 

https://bogeboortezorg.nl/contact/
https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel
https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/
https://transvorm.org/medewerkers

