
Een gezonde start van  
een nieuw leven

Het lectoraat Midwifery Science heeft 
expertise op het gebied van:
- geboortezorg
- fysiologische verloskunde
- gezondheidsbevordering
- gezamenlijke besluitvorming tussen 

cliënten en zorgverleners
- cliëntparticipatie
- interprofessionele communicatie
- scholing van professionals
 
Onderwijs
-  ontwerpen en uitvoeren van onderwijs-

programma’s en -activiteiten

Projecten
-  vormgeven uitvoeren van interdisciplinaire 

projecten met aandacht voor vraagarticu-
latie en draagvlak ontwikkeling met 
betrokken partijen

-  ontwikkelen en implementeren van 
interventies op het gebied van geboorte-
zorg en gezondheidsbevordering

Onderzoek
- systematische literatuurstudies
- effectstudies
- kwalitatief onderzoek
- grote databestanden

Lectoraat Midwifery Science

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische 
zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel 
een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen 
en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en 
uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek 
in samenwerking met partners op het gebied van de 
geboortezorg zoals verloskundigen, zorgverleners en 
(aanstaande) ouders. 



Organisatie 

Lector dr. Marianne Nieuwenhuijze
Academie Verloskunde Maastricht, 
Zuyd Hogeschool

Professor dr. Raymond de Vries, 
leerstoel Midwifery Science, 
CAPHRI, Universiteit Maastricht.

Team bestaande uit junior en  
senior onderzoekers, docenten  
en promovendi op het gebied van 
de geboortezorg in Nederland en 
internationaal.

Contact 
Zuyd Hogeschool
Academie Verloskunde Maastricht
Universiteitssingel 60
6229 ER Maastricht

Maureen Groven,  
management assistent
043 388 54 11
m.groven@av-m.nl   
www.av-m.nl 

 

Achtergrond 
Het lectoraat Midwifery Science is in 
2007 ontstaan vanuit docenten binnen 
de Academie Verloskunde Maastricht. 
Zij zagen dat wetenschappelijke 
onderbouwing van verloskundigen-
zorg noodzakelijk is om continue 
verbetering te bereiken. Deze 
verbetering kan alleen bereikt worden 
samen met de verloskundigen zelf. 

De projecten en het onderzoek zijn 
gericht op goed onderbouwde 
innovaties in de geboortezorg en het 
‘bevorderen van healthy families’ 
(‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat 
ontwikkelt vooruitstrevende projecten 
samen met cliënten en professionals. 
Uitgangspunt is steeds het ondersteu-
nen van de fysiologische processen 
rondom de zwangerschap en geboorte.

november 2016

De periode rondom de zwangerschap 
biedt mooie kansen voor de gezond-
heidsbevordering bij de huidige 
generatie met positieve effecten voor 
toekomstige generaties. Cliëntpartici-
patie en dialooggestuurde zorg staan 
centraal; digitale mogelijkheden zijn 
daarbij een belangrijke ondersteuning. 
Het onderzoek binnen het lectoraat 
sluit aan op het Zuyd zwaartepunt 
Innovatieve Zorg en Technologie, 
waaronder het evidence-based 
handelen.

Samenwerkingspartners
Het lectoraat Midwifery Science heeft interprofessionele samenwerking hoog in het 
vaandel en werkt samen met een diversiteit van (inter)nationale partners, zoals:

Het lectoraat Midwifery 
Science is de brug tussen 
praktijk, onderzoek en 
educatie.  


