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P RO F I E L

Makkelijk contact met patiënten, vertrouwensband, positief, energiek en altijd denken in
mogelijkheden.

  
"Clara is een verloskundige waar vrouwen graag naar terugkomen. Ze stelt ouders gerust, is af en
toe streng en werkt altijd vanuit persoonlijke wensen" - Mandy, collega

WE RKE RVARI N G

Verloskundige, Brede Verloskundigenpraktijk, Utrecht
februari 2016 – Heden

Als verloskundige werk ik dagelijks met ouders om een gezonde zwangerschap en bevalling te
stimuleren. Samen met 4 collega's werken we flexibel en mensgericht.

Vrouwen dagelijks begeleiden en coachen tijdens hun zwangerschap
Zorgplannen opstellen voor een veilige en gezonde zwangerschap en bevalling
Ouders voorlichten over o.a. medicatie, bevalling, borstvoeding en leefstijl
Spreekuren houden ter controle van moeder en kind
Sparringspartner voor collega’s om elkaar te helpen
Samenwerken met het multidisciplinaire zorgteam zoals de huisarts en de gynaecoloog 

Bij het moment zijn dat ouders hun kind verwelkomen op de wereld, is het mooiste wat er is

Verloskundige, Geboordezaak, Utrecht
november 2013 – februari 2016

Onderdeel geweest van een dynamisch team met 20 verloskundigen. De patiënttevredenheid was
hier erg belangrijk en we streefden ernaar om de hoogste kwaliteit te leveren. Onze patiënten
waren onderdeel van ons team, we deden het echt samen. 

Zorgplannen opstellen voor een veilige en gezonde zwangerschap en bevalling
Ouders voorlichten over o.a. medicatie, bevalling, borstvoeding en leefstijl
Oplossingsgericht handelen bij acute situaties 
De gynaecoloog op tijd inschakelen bij noodsituaties
Administratie bijhouden
Sparringspartner voor collega’s om elkaar te helpen

De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

O P L E I D I N G

Hogeschool van Utrecht
september 2009 – september 2013

Diploma: Verloskunde

Een fijne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over verloskunde en alles wat hierbij komt
kijken. Ik kon niet wachten om echt aan de slag te mogen gaan. De studie richtte zich op o.a.
kindergeneeskunde, gynaecologie, fysiologie, medische terminologie en anatomie.

PE RSONA LIA

Utrecht
06-81159877

email@voorbeeld.com

SOC IA LE  PROFIE LE N

Linkedin
linkedin/claravanmeten

V A A RDIGH E DE N

Communicatief sterk, goed
luisteren, stressbestendig,

oplossingsgericht, doorzetter

H OBBY ' S

Goede gesprekken, theater, dansen
en lezen

http://linkedin/claravanmeten


Waardenburg, Utrecht
september 2005 – juni 2011

Diploma: Havo diploma

S T AG E S

Praktijkstage als verloskundige, UMC, Utrecht
september 2012 – september 2013

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als verloskundige (onder begeleiding). Een deel
hiervan heb ik op de kliniek in het ziekenhuis gedaan, het andere deel bij patiënten thuis. 

Gesprekken voeren met patiënten
Kennisdeling met de medisch specialisten
Vrouw en baby continu checken op hun gezondheid

Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als verloskundige
werk.

Meeloopstage bij een verloskundige, Praktijk de Buik, Amsterdam
maart 2009 – juli 2009

De verloskundige geschaduwd in het werk, meegekeken bij alle bezoeken aan haar patiënten en
het werkveld beter leren kennen.

CU RS U S S E N

Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg
september 2018 – oktober 2018

Samenwerken met je patiënt, UMC Utrecht
mei 2017 – mei 2017

Persoonlijke zorgplannen, Praktijk Voetje
maart 2016 – maart 2016


