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Hoi Vio, 

Leuk dat je de Hekrant 2 voor je hebt.  
Wij wensen je veel lees en kijk plezier toe. 
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Na een lange voorbereiding was het Woensdag 10 mei eindelijk zo ver, de Hera-Dag! 
Deze eerste editie van de Hera-Dag stond helemaal in het teken van ontspanning.  

Met een veertigtal enthousiaste deelnemers hebben we een ontzettende leuke en vooral ontspannen dag 
gehad! Na een ontvangst met natuurlijk een stukje vlaai konden de anti-stress activiteiten beginnen. Op 
het ochtendprogramma stond een workshop yoga gegeven door Jeska van Yogaplace Maastricht en een 
workshop massage gegeven door Sylvia van Praktijkmassage Sensa. Volledig ontspannen door de massage 
olie en de yoga oefeningen hebben we met z’n allen geluncht. Daarna hebben we nog een college 
stressvermindering van Ina Bastiaanse gehad, dit college zat vol met handige anti-stress tips voor onze 
stages. Ter afsluiting gaf Janine van Ja2Coaching en interactief lifestylecollege vol met positiviteit en 
nieuwe inzichten.  

Wij als commissie hebben ontzettend genoten van de dag en zijn blij met de enthousiaste reacties van de 
deelnemers. Bedankt voor de gezelligheid en hopelijk tot volgend jaar op de Hera-Dag! 

Geschreven door Annelies Pot 
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Een paar maanden geleden ontving ik een e-mail vanuit de KNOV. Ze wilden graag kennis met ons maken en 
een aantal discussiepunten bespreken. De uitnodiging was niet alleen voor M.S.V. Hera, maar ook voor S.V 
Ilythia en S.V. Carmentis. We hebben toen besloten dat Jolijn en ik naar Utrecht zouden gaan en dat 
gebeurde ook op 16 mei.  

Toen we aankwamen bij de KNOV werden we heel hartelijk ontvangen. Een belangrijk disscussie punt 
vanuit de KNOV was; hoe betrekken we studenten beter bij de KNOV. We hebben hierover gepraat en 
kwamen tot de conclusie dat veel studenten eigenlijk geen goed beeld hebben over wat de KNOV nu precies 
voor ons als verloskundigen in opleiding kan betekenen. We kwamen toen op het idee om vanuit de KNOV 
een ledendag te organiseren, waarin voor alle leerjaren verschillende workshops etc worden gegeven. Hoe 
deze dag er precies uit gaat zien weten we nog niet, daar gaan we in september over vergaderen!  

 

Ook kwam de ALV ter spraken. Een ALV is een Algemene Leden Vergadering en dus toegankelijk voor 
iedereen die lid is van de KNOV. We snappen dat het voor sommigen nogal een stap is om van Maastricht 
naar Utrecht te gaan reizen voor een vergadering, maar de KNOV heeft er een leuke ledendag met ALV op 9 
juni van gemaakt! Zo zullen er interessante workshops gegeven worden over bijvoorbeeld de integrale zorg 
en een visietraject voor de toekomst van de verloskunde. Ook zullen de resultaten van de INDEX studie, 
waar jullie vast al eens van gehoord hebben, gepresenteerd worden. De ALV zal rond de middag 
plaatsvinden en de workshops worden daaromheen gepland.  Er zal worden afgesloten met een borrel! 
Zowel de ledendag en ALV zijn toegankelijk voor leden van de KNOV. Deze dag is ontzettend leerzaam en 
belangrijk voor je ontwikkeling als verloskundige!  

 

Liefs,  

Anne 

Secretaris  
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Beste	  Vio’s  
	    
We	  hebben	  allemaal	  de	  verschillende	  berichten	  voorbij	  zien	  komen	  over	  het	  promoveren	  van	  Astrid	  
Merkx.	  Speciaal	  voor	  jullie	  ben	  ik,	  onder	  genot	  van	  een	  kopje	  thee	  en	  een	  Bossche	  bol,	  met	  Astrid	  in	  
gesprek	  gegaan.	  We	  hebben	  gesproken	  over	  haar	  promotieonderzoek	  en	  hoe	  ze	  dit	  ervaren	  heeft.  
Astrid	  wilde	  nog	  graag	  verder	  studeren	  en	  heeft	  er	  voor	  gekozen	  om	  promotieonderzoek	  te	  doen.	  
Ze	  heeft	  hier	  heel	  veel	  persoonlijke	  tijd	  en	  energie	  ingestopt.	  Zes	  jaar	  lang	  is	  ze	  bezig	  geweest	  met	  
haar	  onderzoek	  zowel	  aan	  de	  universiteit	  als	  de	  Academie.	  In	  de	  tussentijd	  gaf	  ze	  ook	  nog	  les	  aan	  
de	  verloskunde	  studenten.	    
	  
Het	  onderwerp	  waarop	  Astrid	  is	  gepromoveerd	  is:	  gewoon	  gezond	  zwanger,	  gezonde	  
gewichtstoename.	  Ze	  heeft	  gewerkt	  aan	  de	  volgende	  doelen:	    

•   Inventariseren	  van	  bestaande	  evidence-‐based	  interventies,	  gericht	  op	  bereiken	  gezonde	  
gewichtstoename	  tijdens	  de	  zwangerschap;  

•   Inventariseren	  van	  de	  aanpak	  door	  Nederlandse	  verloskundigen	  rondom	  gezonde	  
gewichtstoename	  tijdens	  de	  zwangerschap;	    

•   Vaststellen	  van	  persoonlijke	  kenmerken,	  gedragsfactoren	  bij	  zwangere	  vrouwen	  gerelateerd	  
aan	  gezonde	  gewichtstoename	  tijdens	  de	  zwangerschap;	    

•   Ontwikkelen	  van	  een	  interventie	  voor	  het	  bereiken	  van	  een	  gezonde	  gewichtstoename;  
•   Vaststellen	  van	  de	  effectiviteit	  van	  ontwikkelde	  interventie.	  

  
Meer	  onderzoek	  in	  de	  verloskunde	  dat	  is	  wat	  Astrid	  belangrijk	  vindt.	  'Door	  zelf	  een	  onderzoek	  te	  
doen	  krijg	  je	  het	  meer	  in	  je	  vezels'	  vertelt	  Astrid.	  Hierdoor	  heeft	  ze	  ook	  beter	  geleerd	  hoe	  ze	  een	  
artikel	  kan	  lezen.	  Verder	  heeft	  ze	  zichzelf	  kunnen	  ontwikkelen	  op	  gebied	  van	  assertiviteit;	  er	  durven	  
te	  staan,	  artikelen	  vergelijken	  en	  daarover	  feedback	  geven	  aan	  anderen.	  Dit	  leverde	  haar	  resultaten	  
op	  en	  het	  allerbelangrijkste	  haar	  persoonlijke	  groei	  die	  ze	  gedurende	  deze	  periode	  gemaakt	  heeft.	  	    
	  
Astrid	  gaat	  haar	  vaardigheden	  en	  resultaten	  nu	  toepassen	  in	  de	  praktijk.	  Zo	  vertelt	  ze	  dat	  ze	  de	  
prenatale	  controles	  het	  belangrijkste	  deel	  van	  de	  verloskundige	  zorg	  vindt.	  En	  om	  nog	  specifieker	  te	  
zijn	  de	  anamnese.	  'Zorg	  dat	  je	  vertrouwen	  opbouwt	  met	  je	  cliënt,	  dat	  ze	  zich	  ontspannen	  voelt	  bij	  
jou	  en	  zich	  helemaal	  durft	  over	  te	  geven.'	  De	  transitie	  van	  jonge	  vrouw	  
tot	  moeder,	  daarin	  kan	  je	  de	  vrouw	  een	  mooie	  begeleiding	  bieden.	  	  
  
Het	  gesprek	  wordt	  door	  Astrid	  mooi	  afgesloten:	  'Als	  je	  meer	  wilt	  met	  
onderzoek,	  ga	  dan	  door!'  
Gefeliciteerd	  Astrid	  met	  je	  promotie	  namens	  alle	  verloskunde	  studenten	  
van	  de	  Academie.	  	  
  
-‐	  Geschreven	  door	  Madelon	  de	  Laat	  	  	    
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College Seksuologie  

Maandag 20 februari kwam seksuoloog Anouk van 
Dillen ons wat vertellen over seks voor- en tijdens de 
zwangerschap en na de bevalling. Schrokkende 
cijfers, interessante weetjes en tips kwamen allemaal 
langs. Anouk heeft ons geleerd wat er vooral op 
seksueel gebied allemaal verandert door de 
zwangerschap of door de wens om zwanger te 
worden. Volgens velen was het voor herhaling 
vatbaar. Mocht je het gastcollege gemist hebben, de 
hele presentatie staat op de site van M.S.V. Hera. 

 
 

Donatello’s diner date 

Op donderdag 23 maart vertrok er een groep VIO's 
met hongerige buikjes naar restaurant Donatello's. De 
33 dames en één heer gingen op een ware Dinner 
Date! Bij binnenkomst ontvingen de gasten een 
drankje, gesponsord door Hera, en de rest van de 
avond konden ze genieten van een heerlijk 3-gangen 
diner voor een leuk studentenprijsje. Het eten was 
super en de verschillende leerjaren mengden goed 
met elkaar. Er werden veel verloskunde- en niet 
verloskunde-gerelateerde verhalen verteld ;) Na het 
toetje bleef een aantal eerstejaars nog even plakken 
voor een drankje, waarna zij hun borrel voortzetten 
bij Gabi's Beer Bar en uiteindelijk de Defilé. Kortom, 
het was een erg geslaagde avond! 
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30-seconds borrel 23 mei 2017 

Op	  dinsdag	  23	  mei	  2017	  vond	  de	  allereerste	  30-‐
seconds	  VIO	  style	  plaats	  in	  Gabi’s	  Beer	  bar.	  Dankzij	  de	  
inzet	  van	  de	  Activiteitencommissie	  en	  de	  
Onderwijscommissie	  is	  het	  een	  avond	  geweest	  vol	  
gezelligheid	  en	  leerzame	  momenten!	  De	  bar	  was	  
gevuld	  met	  bloed	  (dat	  waarvan	  je	  minstens	  1	  liter	  
verliest	  bij	  een	  fluxus)	  fanatieke	  deelnemers	  en	  
strenge	  scheidsrechters	  (die	  mensen	  met	  een	  fluitje	  
bij	  een	  wedstrijd,	  die	  altijd	  partijdig	  zijn).	  Mochten	  we	  
even	  niet	  meer	  op	  bepaalde	  begrippen	  kunnen	  komen	  
dan	  hebben	  wij	  nu	  de	  vaardigheid	  om	  ze	  te	  kunnen	  
omschrijven.	  Dat	  kunnen	  we	  maar	  weer	  mooi	  
toevoegen	  aan	  ons	  portfolio!	  Winnaars	  van	  de	  avond	  
was	  groep	  2;	  Jolijn	  van	  der	  Maaden,	  Fleur	  Peeters,	  Liz	  
Lievaart,	  Iris	  Hazeleger	  en	  Lotte	  van	  de	  Pas.	  Van	  harte	  
gefeliciteerd	  meiden!	  
 

Meeting besturen  

Op 20 mei hebben we de besturen van onze 
zusterverenigingen ontmoet, SV Carmentis uit 
Rotterdam en SV Ilythia uit Groningen. Omdat onze 
steden niet veel verder uit elkaar hadden kunnen 
liggen hebben we besloten precies in het midden 
afgesproken: het prachtige Utrecht.  
Onder het genot van een een hapje en drankje 
hebben we heel veel gekletst over onze 
studieverenigingen, opleidingen en steden. Al met al 
een gezellige en leerzame middag; bedankt dames!  
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Hera housewarming   

Eindelijk was het zover: de Hera House Warming!! 
Stiekem was hij er al een tijdje, maar alsnog een 
klein feestje om te vieren dat we officieel onze eigen 
huiskamer hebben binnen de Academie Verloskunde! 
Iedereen was welkom op 24 mei, zo hebben we naast 
onze lieve VIO’s ook wat bezoek gehad van onze 
broertjes Helix, Santé en EUnitas!  
De Hera Huiskamer is vanaf nu officieel geopend! De 
huiskamer is toegankelijk voor iedereen om te 
studeren of te relaxen. Ook zijn er vanaf nu elke 
week office hours waar je binnen mag lopen voor 
vragen of om natuurlijk gezellig te kletsen! 

 

  

 Vaardigheidsmiddag 27 maart 2017 

De onderwijscommissie had een middag georganiseerd 
om de vaardigheden weer eens op te frissen. Voor de 
1e jaars ideaal om even te oefenen voor de VHT en 
voor de 3e jaars ideaal om de vaardigheden voor de 
stage even op te frissen. Er was een inloop voor het 
oefenen en naast alle standaarden van de AV-M waren 
er ook limonade en koekjes aanwezig voor de 
hardwerkende studenten. Naast de vaardigheden als 
IM-injecteren, bloeddruk meten werden ook de baring 
en de gecompliceerde baring geoefend, waarbij de 3e 
jaars studentes de 1e jaars goed konden helpen. Al 
met al een leerzame middag! 
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Waarneemstermoment 4e jaars 

Voor de 4e jaars studentes hadden wij nog een laatste 
activiteit georganiseerd voordat ze afstuderen. We 
hadden 2 waarneemsters uitgenodigd om hun nog een 
paar laatste tips te geven voordat ze officieel 
verloskundigen zijn. De waarneemsters hadden een 
presentatie voorbereid met een aantal belangrijke 
zaken, zoals het regelen van bepaalde verzekeringen, 
die niet vergeten mogen worden. Daarnaast was er 
ruimte om alle vragen te stellen die de ViO’s nog 
hadden.  

Wij hopen dat dit moment nog wat verheldering heeft 
gebracht en de 4e jaars zo de puntjes op de i kunnen 
zetten voordat ze afstuderen! Veel succes met de 
laatste loodjes!  

 UNS 40 feest 
Op 16 mei was er een nieuwe editie van het UNS40 
Feest! Dit keer was het thema ‘Out of Space party’, 
en dat was het zeker! De verloskundigen in opleiding 
waren weer goed vertegenwoordigd en de zaal was 
helemaal in thema bekleed. Deze editie was extra 
speciaal door het Dow Jones aandelen spel. Hierbij 
wisselde de prijs van de drankjes door vraag en 
aanbod, wat af en toe voor zorgde voor een 
behoorlijk fanatieke race naar de bar. Het was weer 
een geslaagde editie! 
Je kan alle foto’s bekijken op de MSV Hera facebook 
pagina! 
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              Wist je datjes 
 

Wist je dat.. 
je op 6 juli je mooiste galajurk of pak kan showen 

op het Hera gala? En dat je daar vanaf 22 juni al 
een kaartje voor kan weten te bemachtigen? 

 
Wist je dat.. 

 het 30 seconds spel online op de Hera site staat? 
Leuk om nog een keer te spelen! 

 
Wist je dat.. 

 de 1e jaars bijna op hun eerste stage zijn?  
Succes allemaal! 

 

Wist je dat.. 
Op 9 juni de refereerdag van de 4e jaars eraan 

komt? En er op dezelfde dag een leuke ledendag 
van de KNOV in Utrecht wordt gehouden?  

 
Wist je dat..  

wij de vierdejaars heel veel succes wensen op de 
refereerdag!  

Wist je dat.. 
je 15 juli van je welverdiende vakantie kan gaan 

genieten! 

Wist je dat.. 
Dari (docent AV-M) gepromoveerd is met haar 

onderzoek. Gefeliciteerd Dari! 

 

 

 

 


