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Vragen over kruiken in de kraamperiode 
  

 

Adresgegevens 

http://www.hansbouma.nl/naviva-nieuwsbrief-2015/nieuwsbrief-online.html


 

Er blijven vragen binnenkomen over het gebruik van kruiken. 

Dat was de verwachten na de komst van de Zensy. 

Je brengt hiermee gewild of ongewild allerlei variaties en vragen van kruikgebruik weer in beeld. Zoals: 

-    Kunnen we een oliekruik gebruiken? 

-   Kunnen we de Zensy en een heetwaterkruik samen gebruiken? 

-   Kunnen we een andere elektrische kruik, zoals de KooZzzi gebruiken?  

 

In de nieuwe leveringsvoorwaarden die binnenkort beschikbaar wordt gesteld voor cliënten zullen we nogmaals noemen dat 

we: 

   Of 2 heetwaterkruiken of 1 Zensy als warmte bron tijdens de kraamdagen kunnen gebruiken. 

  

 

Dat gebruik of combinaties van ander materiaal sterk wordt afgeraden en voor verantwoording van de cliënt zelf is. Dit 

wordt ook opgenomen in het eerstvolgende infomagazine. Krijg je hier tijdens de kraamdagen mee te maken noteer dit dan 

in het kraamzorgdossier. Ook de consulenten zullen hier de cliënt nadrukkelijk op wijzen.  

 

Waarom kiezen we nu voor dit beleid:  

-   In de praktijk merken we dat allerlei kruiken in beeld komen.  

- 
  

Het beleid is ter ondersteuning van kraamverzorgenden die in de praktijk met ondeugdelijke kruiken krijgen te maken of 

met een combinatie van kruiken. 

-   De combinatie Zensy en heetwaterkruik is een verkeerde combinatie. 

    

o   Naviva keurt de combinatie van de Zensy met andere kruiken af omdat de warmte-afgifte bij metaal erg snel is en 

direct, waardoor bij aanraking van de huid eerder brandwonden kunnen ontstaan (ook met een hoesje of een 

omgewikkelde luier). Metaal neemt ook sneller de omgevingstemperatuur aan. De warmte-afgifte is niet gedoseerd 

en geeft bij afkoeling een koude afgifte.  

o    De Zensy heeft een geleidelijke en veilige warmte-afgifte. Er is geen risico op incidenten tijdens het vullen of lekken 

door heet water. De warmteafgifte is voor minimaal 4-5 uur.  

o   Door gebruik van beide warmtebronnen te maken lopen we het risico een enorme warmte stuwing aan te bieden 

aan de baby. Onderzoek wijst uit dat grote temperatuur-schommelingen de kans op wiegendood verhoogt.  

o    De manier waarop je de Zensy en de heetwaterkruik gebruikt tijdens de kraamdagen is zo verschillend dat een 

cliënt hierdoor in verwarring kan geraken. Welke kruik kon ook weer zo nodig tegen de baby aangelegd worden? 

Moest dat nu met een hoesje of luier? Tussen of onder dekens? En als dan een brandwondje ontstaat kan 

onterecht de Zensy als boosdoener worden gekenmerkt. Dat wil Naviva niet. 

o   Als wij de combinatie van de heetwaterkruik met de Zensy blijven accepteren dan geven we een verkeerd signaal 

af. De cliënt kan het idee krijgen dat Naviva de Zensy ook niet optimaal vindt werken. En de cliënt kan denken dat 

Naviva de heetwaterkruik een veilige aanvulling vindt. 

o    De kruiken worden tegenwoordig niet meer gekeurd. Door goedkope fabricage van de heetwaterkruik zoals onlangs 

(dec. 2014) van de Kruidvat komen er steeds meer voorvallen voor van lekkage, ook door te zuinig metaal gebruik. 

De heetwaterkruik moet echt uit de winkelschappen. 

o    De fabrikant van de Zensy is er alles aan gelegen om het product verder te optimaliseren. Veiligheid.nl heeft de 

Zensy ook tot een veilige elektrische kruik verklaard. We verwachten binnenkort wel meer veilige elektrische 

kruiken op de markt te zien. 

o    De Zensy is al genomineerd tot   het product van het jaar . Ze zijn dus niet aan te slepen en de voorraad is 

opnieuw al weer op bij babypark. Dat is dan weer een (tijdelijk) nadeel!   

top

 

 

Speciaal opgeleide kraamverzorgenden voor de (thuis)bevalling 

Thuis bevallen is bij een goed verlopen zwangerschap veilig en de zwangere is samen met haar partner de eigen 

vertrouwde omgeving. Zeker als de verloskundige wordt ondersteund door een professionele en zeer ervaren 

kraamverzorgende. Naviva kraamzorg heeft een speciaal team met kraamverzorgenden, die in het bijzonder zijn 

opgeleid om de verloskundige te assisteren bij de thuisbevalling, maar ook bij de poliklinische bevallingen! 

 

Ze ondersteunen echter niet alleen de verloskundige, maar ook de zwangere en haar partner. Vaak zijn zij met goedkeuring 

van de verloskundige al veel eerder in het gezin dan de verloskundige (VIP-inzet). De gespecialiseerde kraamverzorgende van 

Naviva is speciaal getraind om de aanstaande moeder en haar partner vertrouwen in zichzelf te geven. Zij zijn o.a geschoold in 

verschillende massagetechnieken en weten hoe ze ook de partner goed kunnen betrekken bij het aanstaande geboorteproces. 

Juist omdat dit team wordt ingezet bij de thuisbevalling en de poliklinische bevalling, hebben zij buitengewoon veel ervaring. 

Dit is van groot belang om een verloskundige goed te kunnen assisteren tijdens de bevalling. 

 

Tot wel 60 bevallingen per jaar 

Naviva heeft bewust voor deze manier van werken gekozen, omdat de verloskundige het gevoel moet hebben dat ze samen 

met haar een team vormt. Daardoor kan de bevalling ontspannen en veilig verlopen. Naviva vindt het belangrijk om samen met 

de verloskundige bij te dragen aan een veilige (thuis)bevalling en dat kan alleen met speciaal opgeleide en zeer ervaren 

  

Naviva kraamzorg is 24 uur per dag, 7 

dagen per week bereikbaar. 

 

Tel.: 088 - 77 77 666 

Fax: 088 - 77 77 699 
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Colofon 

De Nieuwsbrief Kwaliteitskring is een 
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kraamverzorgenden. Immers een algemeen kraamverzorgende die bevalling en kraamtijd combineert assisteert veel minder 

bevallingen het specialistische team van Naviva. Een algemeen kraamverzorgende kan daardoor onvoldoende praktische 

kennis en ervaring onderhouden. Een verzorgende uit het bevallingsteam van Naviva kan wel 60 bevallingen per jaar 

assisteren, terwijl een algemene kraamverzorgende er soms niet eens 1 per maand assisteert.  

 

Onderzoek VIP 

Naviva kraamzorg gaat medewerking verlenen aan een onderzoek naar de VIP-inzet. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd 

door studenten van de verloskundige academie in Groningen.  

 

Zensy 

A lle partusmedewerkers van Naviva hebben een Zensy babywarmer als werkmateriaal tijdens de partusassistentie gekregen.  
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Kraamzorg in Basispakket 
  

De Tweede Kamer heeft inmiddels meerdere keren gedebatteerd over Kraamzorg wel of niet in het basispakket. Alle aanwezige 

politieke partijen zijn het erover eens: kraamzorg moet in het basispakket blijven. De kosten gaan daarbij voor de baten uit. De 

Minister heeft zich evenwel niet laten verleiden tot een uitspraak. Zoals het nu lijkt zal de Minister begin 2015 beslissen of en met 

hoeveel uren kraamzorg in het basispakket blijft. Naviva/Yunio heeft in deze discussie niet stilgezeten. Naviva/Yunio heeft haar 

rol als marktleider opgepakt en de vijf grootste kraamzorg partijen van Nederland bij elkaar gehaald. Gezamenlijk hebben de 

organisaties een lobbybureau in de arm genomen waardoor de kraamzorg rechtsreeks vertegenwoordigd is binnen de politiek. 

Ook het publiek van Nederland zal op de daarvoor geschikte momenten iets over de discussie over de kraamzorg horen van de 

zorgtak zelf. Uitgangspunt in de discussie is de onlosmakelijke rol van de kraamzorg in de keten van de geboortezorg. Gelukkig 

krijgt de kraamzorg daarin voldoende bijval van de verloskundigen en de gynaecologen. 
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Vroeg erbij 
 
  

In november hebben verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden en consulenten deelgenomen aan een 

training   Vroeg erbij . Doel van het project     Vroeg Erbij  is het bevorderen van een optimale start voor baby s door 

implementatie van de 4 onderdelen van het model  Vroeg Er  bij , namelijk:  

-   Invoeren ALPHA-NL in het   Zorgpad geboortezorg Salland  tijdens de 20e week van de zwangerschap 

-    Voorlichting en begeleiding door de JGZ in de prenatale periode van de zwangerschap 

-    Inbedden checklist vroegsignalering van TNO in het protocol van de kraamverzorgenden 

-    Ketensamenwerking verbreden naar -9 maanden. 

De ervaringen waren positief met name als het gaat om kennis te maken met elkaars werkzaamheden en het vaststellen wat van 

belang is in de onderlinge overdrachten m.b.t. vroegsignalering 
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Landelijk telefoonnummer veilig thuis 

Per 1 januari 2015 is er één gratis landelijk telefoonnummer voor Veilig Thuis: 0800 2000. De huidige landelijke 0900 

nummers voor AMK en SHG blijven minimaal tot 1 april 2015 bestaan. Bellers worden via een meldtekst doorverwezen 

naar het 0800 2000 nummer. Vanaf 12 januari zijn er spotjes op radio en tv.  

 

Campagne 

De introductie van Veilig Thuis en het nieuwe gratis telefoonnummer worden landelijk ondersteund door de lopende landelijke 

campagne   Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor . Vanaf 12 januari komen er spotjes op radio en tv met het nieuwe 

landelijke telefoonnummer en de naam Veilig Thuis. In het kader van de campagne komen er in januari naast de spotjes op radio 

en tv ook artikelen in huis-aan-huisbladen. De landelijke campagne roept betrokkenen - of het nu gaat om slachtoffers, plegers of 

omstanders - op om bij (vermoedens van) geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken. Deze campagne moet de 

bekendheid van het nieuwe telefoonnummer van Veilig Thuis bevorderen.  

 

Website Vooreenveiligthuis.nl 

De website  Vooreenveiligthuis.nl  wordt aangepast, zodat iedereen het nieuwe telefoonnummer van Veilig Thuis daar straks 

goed kan vinden.    Vooreenveiligthuis.nl  is de website van de landelijke campagne Een veilig thuis, daar maak je je toch 

sterk voor . Deze landelijke site is voor burgers die informatie zoeken over wat te doen bij geweld in huiselijke kring. Op deze 

site is straks het nieuwe telefoonnummer van Veilig Thuis goed vindbaar. Op de website komt een pagina met algemene 

informatie over Veilig Thuis: wat is Veilig Thuis, waarvoor kan je bij Veilig Thuis terecht en wat kan je van Veilig Thuis 

verwachten.  

 

Bron: Nieuwsbrief VNG   
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Ook Yunio kraamzorg heeft instellingsaccreditatie  

Het landelijk Kenniscentrum Kraamzorg heeft in het voorjaar van 2014 een instellingsaccreditatie afgegeven aan Naviva 

kraamzorg voor de periode van 3 jaar. Daarmee geeft het Kenniscentrum aan dat Naviva kraamzorg de kwaliteit van haar 

dienstverlening kan garanderen onder andere door een goed scholingsbeleid. De organisatie ziet dit als een erkenning voor haar 

inspanningen om kraamzorg te leveren van hoge kwaliteit en professionaliteit. Deze instellingsaccreditatie is nu ook verleend 

 

  

   

aan Yunio kraamzorg. 

 top

   

  

Nieuwe leveringsvoorwaarden stellen registratie kraamverzorgenden verplicht 

Naviva kraamzorg en Yunio kraamzorg hebben zich geconformeerd aan de landelijke leveringsvoorwaarden kraamzorg die zijn 

opgesteld door de brancheorganisaties Actiz en BTN enerzijds en de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten 

Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) anderzijds. Deze leveringsvoorwaarden zijn 

per 1 januari 2015 bijgesteld. Belangrijk daarin is dat de voorwaarden kraamzorgorganisaties verplichten hun 

kraamverzorgenden in te schrijven in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg. Alle kraamverzorgenden van 

Naviva en Yunio zijn in dit register ingeschreven. Daarmee is er voor cliënten en ketenpartners een extra borging voor de 
 

professionaliteit en kwaliteit van onze kraamverzorgenden.  
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Tolkendienst voor asielzoekers bij andere tolkenbureau 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de tolkendienst voor asielzoekers uitgevoerd door bureau concorde. Wanneer het TVcN wordt 

gebeld die tot nu toe werden ingeschakeld wordt men via een keuzemenu automatisch doorverbonden met Concorde  
(www.concorde.nl/asielzoekers). Tel.: 020   820 28 92 
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Factsheet Nieuw basispakket Jeugdgezondheidszorg 

Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht via een aanpassing van het Besluit 

publieke gezondheid. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren op grond van nieuwe wetenschappelijke 

inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter te laten aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd. Lees meer en download 

  

 

via het JGZ-portaal. 
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Gebruik kraamzorg door niet westerse moeders 

Via een vragenlijst is onderzoek gedaan naar de etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg. Conclusie is dat moeders 

van niet westerse afkomst maken minder gebruik maken van kraamzorg. Aangezien de inzet van kraamzorg er voor zorgt dat 

moeders minder risicovol gedrag vertonen, zeker bij deze groep moeders, zou de professionele kraamzorg bij deze groep 

moeten worden verbeterd. Lees het hele onderzoek via Kraamplein. Het verslag is te vinden op het Kraamplein van 

Naviva/Yunio. Verloskundige praktijken in het Yuniogebied kunnen het verslag opvragen via communicatie@kraamzorgyunio.nl 

 

  

 

Jos Zeelen, beleidsmedewerker  
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Borstvoeding heeft gunstig effect op keelbacteriën baby s 

Borstvoeding kan een gunstige invloed op de bacteriesamenstelling in de keel en neus van baby s hebben. Gunstige 

bacteriën gaan vaak samen met minder luchtweginfecties. Dat blijkt uit het onderzoek van het WKZ/UMC Utrecht samen 

met het Linnaeus Instituut en TNO.  

 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een combinatie van    next generation sequencing technieken  en statistical 

machine learning algoritmen , ontwikkeld binnen TNO bij Microbiologie & Systeem Biologie.  

 

Beschermende bacteriën 

Microbiologisch onderzoek aan de bovenste luchtwegen in zuigelingen gedurende de eerste twee jaar van leven, heeft laten zien 

dat er zeven unieke bacterieprofielen worden onderscheiden, elk met een bepaalde mix van bacteriesoorten. Twee van deze 

zeven profielen bleken te beschermen tegen luchtweginfecties. Kinderen die borstvoeding kregen, hadden 2,5 keer vaker een 

bacterieprofiel dat beschermde tegen luchtweginfecties. Dit inzicht opent mogelijk nieuwe wegen voor betere behandeling en 

preventie van luchtweginfecties gebaseerd op individuele kenmerken.  

 

Bron: TNO  
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Coeliakie en borstvoeding 

Het heeft geen zin om baby s tussen de 4 en 6 maanden al gluten te geven. Ook het geven van borstvoeding beschermt 

baby s niet tegen coeliakie (glutenziekte). Het idee was dat borstvoeding en het vroeg aanbieden van gluten de kans zou 

verlagen dat kinderen coeliakie ontwikkelen. Een groot Europees onderzoek onder leiding van het LUMC laat echter zien dat 

deze aanpak niet werkt. De resultaten zijn op 1 oktober gepubliceerd in the New England Journal of Medicine. 
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Utrecht heeft eerste melkpoederautomaat van Nederland  

Utrecht heeft sinds maandag een melkpoederautomaat om de verkoop van het poeder beter te reguleren. Het is de 

eerste machine in Nederland waarin melkpoeder wordt verkocht. De machine staat in geplaatst in winkelcentrum Hoog 

Catharijne. Wie melkpoeder uit de automaat wil halen, moet zich eerst registreren op de site van fabrikant Nutricia. Wie een 

account heeft kan twee verpakkingen melkpoeder per week kopen. Er is een groot tekort aan melkpoeder in de Nederlandse 

supermarkten. Veel Chinezen vertrouwen het Chinese poeder niet en kopen Nederlandse supermarkten leeg.  

 

Moeders 

"Moeders grijpen op dit moment nog te vaak mis", zegt projectmanager Bram Wijdeveld van Nutricia. "Melkproducten zijn te vaak 

uitverkocht. Met deze machine kunnen moeders in ieder geval genoeg poeder per week afhalen." Er is volgens Wijdeveld 

gekozen voor Hoog Catharijne omdat "het winkelcentrum standaard een druk punt is en omdat het in het midden van het land is. 

Hierdoor moeten veel mensen in contact komen met de machine." 

 

Leegtrekken 

"We willen dat de mensen weten dat deze machine geen instrument is om supermarkten leeg te trekken. We willen dat moeders 

in ieder geval genoeg poeder tot hun beschikking hebben in het geval dat ze het poeder niet kunnen krijgen in de winkel", aldus 

Wijdeveld. Utrecht heeft met de eerste automaat van Nederland een primeur. Wijdeveld sluit niet uit dat ook andere steden 

zullen volgen. "De komende tijd gaan we testen of het überhaupt moeders kan helpen. Als het een succes is kunnen aan het 

plaatsen in andere steden gaan denken."  

 

Door: DUIC.nl  
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Nieuwsbrief Aanmelden - Nieuwsbrief Afmelden  
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