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 Franka klaar
 
De stichting midwives4mothers (m4m) is een zelfstandige stichting die op 
initiatief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is 
opgericht. Stichting m4m heeft als centrale doelstelling het ondersteunen 
en versterken van verloskundigen in de brede zin van het woord. Bekend 
is dat een sterke verloskundige de sleutelfunctie[1, 2] in goede zorg voor 
de zwangere, de barende en de kraamvrouw op zich kan nemen. In 
samenwerking met de KNOV wordt, op project basis, een wederkerige 
samenwerking aangegaan met een organisatie van verloskundigen buiten 
Nederland, dit was van 2009-2012 met Sierra Leone en van 2013-2017 
met Marokko. 
 
De Stichting m4m hanteert een hele bijzondere en unieke werkvorm in 
het uitrollen van deze ondersteuning. Namelijk de twin2twin methode[3, 
4]. Dit houdt in dat professionals uit het land waarmee het project wordt 
aangegaan worden gekoppeld aan verloskundigen uit Nederland op basis 
van gelijkwaardige wederkerigheid. Zo wordt gedurende het project 
kennis en ervaring uitgewisseld tussen 20 verloskundigen en staan 
professionele hulpverleners in direct contact met elkaar. Door het 
wederkerig karakter profiteren zwangere vrouwen in het projectland en 
Nederland van de samenwerking. Voor de periode van vijf jaar is bewust 
gekozen omdat zich in deze periode een band kan ontwikkelen tussen 
deelnemende verloskundigen die aan de ene kant duurzaam is, dus de 
project periode overstijgt, terwijl we tegelijkertijd de vaart in het project 
houden.  
 
Aan het twin2twin project is wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. De 
twin2twin projectleider Franka Cadée doet promotieonderzoek bij CAPHRI 
School for Public Health and Primary Care, Maastricht University, naar de 
uitkomsten van de twin2twin werkwijze, hierover wordt regelmatig 
gepubliceerd. Dit onderzoek, dat volledig in eigen tijd wordt uitgevoerd, 
wordt begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit: 

• Professor Raymond De Vries, Ph. D. CAPHRI School for Public Health 
and Primary Care, Maastricht University,en Center for Bioethics and 
Social Sciences in Medicine University of Michigan Medical School,  

• Marianne J Nieuwenhuijze RM, MPH, PhD Professor of midwifery and 
head of the research centre for midwifery science Maastricht, Zuyd 
University  
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• Professor Dr. A.L.M Lagro-Janssen, MD, PhD, GP Department of 
Primary and Community Care, Gender and Women’s Health, 
Radboud University Medical Centre.  

                        
 

Als een onderdeel van dit onderzoek zijn de volgende publicaties tot stand 
gekomen [5, 6] en worden de volgende publicaties verwacht [7,8].  
 

2. 
Liselot            

  
Van 2013- juni 2017 richt m4m zich op het twin2twin projecttussen de 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de 
Association Marocaine des Sages Femmes (AMSF).In deze periode zijn er 
o.a. dertien gespiegelde workshops voor de groep twins in Nederland en 
Marokko, systematisch verdeeld over vijf jaar. Er was één ontmoeting van 
de hele groep gedurende het wereldcongres van ICM in Praag in 2014 met 
daarnaast minimaal één uitwisseling per twin deelnemer in de 
projectperiode. Dit zorgt voor een stapsgewijze introductie en acculturatie 
voor 20 paar gekoppelde verloskundigen die aan het eind van het project 
kleine gezamenlijke afgeronde projecten opleveren en een band hebben 
ontwikkeld die verder gaat dan collegialiteit. Zo ontstaat er een duurzaam 
platform waar uitwisseling plaats blijft vinden, ook na het afronden van 
het project. Onderstaand een globale beschrijving van deze workshops om 
zo de context te schetsen voor een uitwerking van de activiteiten voor 
2015.  
De zeven leden van het twin2twin projectteam, allen verloskundigen 
(projectleider, twin coördinatoren NL en MK x2, fondswervers NL en MK 
x2, tolken Arabisch, Nederlands, Engels Frans x2) zijn de enige betaalde 
krachten van het project, tevens doneren zij 20% van hun tijd. Twins, 
allen full time werkende verloskundigen, besteden vrijwillig gemiddeld 10 
uur per maand aan het t2t project. 
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Twins werken het gehele jaar zelfstandig in groepjes aan hun kleinschalige 
projecten volgens het door hun geschreven projectplan dat in 2014 
goedgekeurd was. Meerdere twins reizen op eigen kosten naar Nederland 
of Marokko om deze projecten vorm te geven. Deze activiteiten plus de 
ontwikkeling van workshops, het voorbereiden en gegeven door de 
projectgroep. 
 

 

Twins Fatima en Touria  
(Verloskundigen en PhD 
studenten) oefenen de verticale 
baringshouding in het skills lab. 
Van de Verloskundige Academie 
Maastricht (VAM) gedurende de 
uitwisseling.   

Workshop 7 (Rabat en Utrecht) februari: 
2de uitwisseling van tien Nederlandse 

twins naar Marokko.  Afronden van 
projectvoorstellen, workshop over project 
management en culturele diversiteit. 
Kennismaking met de Marokkaanse 
geboortezorg en logeren bij twin thuis. 
 
Workshop 8 (Utrecht en  Rabat) juni:  

werken aan groep-projecten , 
culturele sensitiviteit & ‘Hoeden of Bono’. 
Midterm onderzoek: evaluatie & focus 
groepen. 
 
Workshop 9 (Utrecht en  Rabat) oktober: 

3de uitwisseling van tien Marokkaanse 
twins naar Nederland. Samenwerken aan 
opbouwen relatie, culturele verschillen en 
verder werken aan eigen projecten.   
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Onderstaand de onderwerpen van de projecten die allen het doel hebben 
het dagelijkse werk van de verloskundige te ondersteunen. Gedurende het 
ontwikkelen van deze projecten leren twins samen te werken. Door de 
werkwijze is er geen ontkomen aan o.a. culturele verschillen en worden 
twins geprikkeld deze te overbruggen. Dit is een grote uitdaging en levert 
een boeiend resultaat. Eind 2016 worden alle projecten zowel in 
Nederland als in Marokko gepresenteerd gedurende een tentoonstelling.  
 
1. Pasgetrouwde stellen in Marokko informeren over prenatale zorg. 
2. Stress management voor Marokkaanse derdejaars verloskunde 
studenten. 
3. Professionals in Marokko trainen over omgaan met pijn tijdens de 
baring. 
4. Een film voor Marokkaanse middelbare scholieren in Nederland 
over het vak verloskunde & het imago versterken van verloskundigen in 
Marokko. 
5. Professionals in Nederland trainen hoe zij Nederlands-Marokkaanse 
zwangere vrouwen kunnen voorlichten over prenatale screening. 
6. Marokkaanse zwangeren in Nederland en Marokko informeren over  
hypertensieve aandoeningen. 
7. Bewustwording van verticale baringshoudingen in relatie tot de 
progressie, begeleiding en tevredenheid van de barende vrouw en haar 
verloskundige in Marokko. 
8. Pre en postnatale voorlichting voor zwangere vrouwen op het 
platteland in de provincie El Hajeb. 
9. Informeren van analfabete, zwangere vrouwen over de rol van 
een geschoolde verloskundige tijdens de zwangerschap en bevalling. 
10. Een project-handleiding schrijven & evalueren voor twins ter 
ondersteuning van kleinschalig-project ontwikkeling.  
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Franka klaar.
 
De ontwikkelaar van de t2t methode en projectleider van het project, 
Franka Cadée, ontving in 2015 het ‘Midwife for life’ van de Millenia 2025 
Foundation voor het doen van onderzoek naar het twin2twin project. 
Gekoppeld aan deze prijs wordt in 2016/2017 een mobile App. ontwikkeld 
die op het ICM congres gelanceerd wordt en daarna gratis beschikbaar 
gesteld wordt aan organisaties of personen die interesse hebben in het 
opzetten van een twinning project. Zie ook www.twintowin.com.    
 

 

 
Workshop 10: (Rabat & Utrecht) april ‘16 

4de uitwisseling van Nederland naar Marokko. Terugkoppeling 
onderzoek, werken aan relatie en afronden kleinschalige projecten, 
voorbereiding eindtentoonstelling 
 
Workshop11: (Utrecht en Rabat) Juni 

Maken van gezamenlijk kunstwerk, afronden van kleinschalige 
projecten, en bespreken toekomstbestendigheid. 

Workshop 12: (Rabat en Utrecht) November 
Vieren van het eindresultaat doormiddel van een 

eindtentoonstelling, deze reizende tentoonstelling kan na de opening op 
verschillende plekken zoals de Domus Medica, BuZa, academies voor 
verloskunde en ziekenhuizen getoond worden. 
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 Franka klaar
 
Workshop 13 : ( Rabat en Utrecht) mei ‘17 

In de eerst zes maanden worden twins op vraag ondersteund in het 
laten beklijven van de opgebouwde relatie. Deze laatste workshop staat in 
het teken van de evaluatie van het project om de resultaten van het 
project te concretiseren en tevens de methode bij te stellen voor gebruik 
in de toekomst. Deze evaluatie is in de vorm van een schriftelijke 
evaluatie, focusgroepen en diepte-interviews met een aantal individuele 
twins. Ook komt er een einderapport van het project in augustus 2017.  
 

 Franka klaar
 
Het m4m bestuur, bestaande uit Suzanne Thompson, voorzitter, Mike 
Muller, penningmeester en de nieuwe secretaris Noortje Jonker (ter 
vervanging van Marianne Wigbers die eind ’14 stopte), kwamen in het 
voorjaar en het najaar samen om lopende en toekomstige bestuurszaken 
te bespreken. De stichting wil het komende jaar werken aan een 
professionaliseringsslag. Het streven is om een nieuwe voorzitter en 
penningmeester te werven voor 2017.   
 

 Franka moeten nog 
cijfers in uit financieel jaarverslag. 

 
de deelnemers van het t2t project 

die ieder gemiddeld 10 uur per maand vrijwillig besteed aan o.a. hun 
kleinschalige project. Omgerekend naar Euro’s staat dit per jaar gelijk aan 
de totale jaarlijkse projectbegroting. 
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(Aspen BV) voor hun financiële 
bijdrage van €50,000 voor dit 
project.  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.moedersvoormoeders.nl/over-ons/nieuws/869/wij-steunen-
de-stichting-midwives4mothers-in-de-strijd-voor-veilig-moederschap.html 
  

  

 
http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/487/knov-projecten/  
 

voor o.a. 
het ondersteunen van 4 
projecturen p/week voor rand 
voorwaardelijke taken zoals 
o.a. fondswerven, 
communicatie & 
bestuursondersteuning. 

Dit jaar liepen ….. KNOV 
verloskundigen plus vriendinnen 
mee met de Marikenloop om 
fondsen te werven voor m4m. De 
loopster met het hoogste 
sponsorbedrag is Gerjanne Vrielink, 
verloskundige te Wageningen. Zij 
heeft €……gedoneerd gekregen in 
maar liefst …donaties. Gerjanne won 
daarmee de Marikenbokaal 2016 die 
zij overhandigd kreeg van Nelleke 
Gosker, de winnares van 2015 op 
de juni Algemene Leden- 
vergadering van de KNOV. In totaal 
heeft de Marikenloop dit jaar € 
….opgebracht.
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Sinds de november ALV ‘15 van de KNOV hebben de leden met een grote 
meerderheid ingestemd om hun maandelijkse contributie met €1,- te 
verhogen, dit betekend dat de jaarlijkse contributie voor alle leden wordt 
verhoogd met €12,- . 
 
Voor financieel jaarverslagen zie………….Documenten.  
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is het speciale kenmerk 
van de producten van 

midwives4mothers 


