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Inlogcode voor verloskundigen in het Yunio gebied
 

Adresgegevens
Verloskundige praktijken in het Yunio en Naviva gebied kunnen een

gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen om toegang tot het Kraamplein

(intranet) te krijgen. Op ons Kraamplein kunt u interessante nieuwsitems met

betrekking tot de verloskundige zorg vinden, alsmede alle zorginhoudelijke

protocollen en richtlijnen van Naviva en Yunio inzien. Daarnaast heeft u toegang tot

de Bibliotheek op Kraamplein, waarin over allerlei relevante onderwerpen

achtergrondartikelen worden opgenomen. Een code hiervoor kunt u aanvragen via

communicatie@naviva.nl 

Jos Zeelen, beleidsmedewerker communicatie

top

Is het nodig om kraanwater eerst te koken voor je het gebruikt om
kunstvoeding te maken?
In de consumentengids van begin dit jaar heeft de vraag gestaan of je warm water

uit de kraan mag drinken. Het met regelmaat drinken van warm water uit de kraan

wordt afgeraden door waterleidingbedrijven, omdat er schadelijke metalen in

opgelost kunnen zijn. Koud water is geen probleem omdat dit niet uit een
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voorraadvat komt en koud water minder snel metalen opneemt. 

Dit riep bij velen de vraag op of kraanwater dan wel eerst gekookt moet worden

alvorens het te gebruiken voor kunstvoeding. Het antwoord van het

Voedingscentrum is nee.

Zij stellen dat het Nederlandse kraanwater van zo'n hoge kwaliteit is, dat het niet

nodig is om het van te voren te koken. De strenge kwaliteitseisen waaraan

kraanwater moet voldoen wat betreft microbiologische verontreiniging en

(maximale) gehaltes aan metalen, chloor et cetera en de controle daarop, zijn

vastgelegd in de Waterleidingwet.

Deze eisen zijn zelfs nog strenger en uitgebreider dan die voor bron- en

mineraalwater. Dat de WHO aanraadt om kraanwater juist wel te koken, komt

vooral omdat de kraanwaterkwaliteit in heel veel andere landen niet van zulke

goede kwaliteit is. Laat de kraan wel eerst even lopen voor je het water gebruikt,

zodat eventuele restjes van boiler- of geiserwater uit de leidingen gelopen zijn. Het

gebruiken van ongekookt kraanwater heeft geen invloed op de groei van de bacterie

Cronobacter Sakazakii. 

Bron : Voedingscentrum
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Naviva gaat de richtlijn MRSA onder de loep  nemen  

Volgens Naviva is er niemand blij met het beleid rond MRSA. Aanleiding om het

beleid opnieuw onder de loep te nemen. Naviva houdt zich aan de wettelijke

voorschriften maar ondervindt bij alle betrokkenen weerstand. Van klant tot

verloskundige en onze eigen kraamverzorgenden niet te vergeten. Zie hiervoor de

link naar het Rivm.

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de

preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te

geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze

gebruikt de RIVM-website om informatie te delen. 

Tijd om in gesprek te gaan met externe deskundigen of er met voortschrijdend

inzicht al aan de aan herziening toe zijnde richtlijn uit 2012 gesleuteld kan worden. 

 

mailto:info@kraamzorgyunio.nl
http://www.kraamzorgyunio.nl/
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Verpleeghuis_Woon_en_Thuiszorg_Verpleeghuizen_woonzorgcentra_en_kleinschalig_wonen_ouderen/WIP_richtlijn_MRSA_VWT_Thuiszorg
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Verpleeghuis_Woon_en_Thuiszorg_Verpleeghuizen_woonzorgcentra_en_kleinschalig_wonen_ouderen/WIP_richtlijn_MRSA_VWT_Thuiszorg
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 Newborn fotografie… Vanaf welke dag?
Informatie voor ouders en fotografen

Een veelgestelde vraag is vaak…vanaf welke dag ga je een pasgeboren baby

fotograferen? Naviva/Yunio geeft daarvoor de volgende adviezen.

-  Plan de newbornshoot bij voorkeur na de kraamdagen

-  Zorg voor rust en ruimte rond de voedingstijd

-  De kraamvrouw en baby kunnen de sessie van maximaal 2 a 3 uur goed

volhouden

-  De baby kan zich warm houden zonder kruiken.

-  De ruimte is minimaal tot 27 gr verwarmd

-  De manier van poseren is voldoende veilig

-  De fotograaf is geschoold over: omgang met ouders van een pasgeborene,

slaaptips vooraf en tijdens de sessie, safety poseren in natuurlijke houdingen

en een vloeiend verloop van de sessie

-  Lees ook: http://patriciavandenbogaart.nl/newbornfotografie-vanaf-welke-dag-

informatie-voor-ouders-en-fotografen/

-  Een kraamverzorgende heeft niet als taak bij een fotoshoot aanwezig te blijven

of een kraamverzorgende zal niet bij een fotoshoot aanwezig blijven

Bron: http://patriciavandenbogaart.nl 

Wij houden u graag op de hoogte.

Hanneke Briër

  top

Hypoallergene voeding   

Ons is opgevallen dat er af en toe nog hypoallergene voeding wordt

voorgeschreven. Volgens de nieuwe richtlijnen van …… is dit echter niet meer

nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar dit filmpje over voeding. 

Hanneke Briër

 

  top

 

 Accreditatie voor 'Buurtgericht kramen' overleg?
Kunnen verloskundigen accreditatie krijgen voor overleg met Naviva in het kader

van ¨Buurtgericht kramen'. De KNOV heeft ons hierop het volgende antwoord

gegeven: 

Zo'n overleg valt onder overige deskundigheidsbevordering (categorie D) van het

kwaliteitsregister verloskundigen. Voor deze categorie hoeft geen accreditatie te

worden aangevraagd. Het overleg kan door de verloskundige zelf ingevoerd

worden in haar dossier.

Carolien Kijzer, KNOV, 3 februari 2015

 

 top

 

 

 

http://patriciavandenbogaart.nl/newbornfotografie-vanaf-welke-dag-informatie-voor-ouders-en-fotografen/
http://patriciavandenbogaart.nl/newbornfotografie-vanaf-welke-dag-informatie-voor-ouders-en-fotografen/
http://patriciavandenbogaart.nl/
https://www.youtube.com/embed/M485bg_YpOg?rel=0
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Naviva overweegt hierover een kort filmpje met tips te maken. Uiteraard zullen wij u

in dat geval informeren. 

Hanneke Briër, beleidsmedewerker

 

 Naviva introduceert gratis borstvoedingslijn voor cliënten
Vanaf februari 2015 verandert de lactatiekundige service van

Naviva kraamzorg. De cliënt die zich heeft ingeschreven bij Naviva

kan vanaf haar moment van inschrijving tot de eerste verjaardag

van haar baby bellen met de lactatiekundige van Naviva voor een

telefonisch consult. Het telefonisch consult is voor cliënten van

Naviva kosteloos. De lactatiekundige is daarvoor zeven dagen per

week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur..

Is de zorgvraag van de cliënt van dien aard dat een huisconsult gewenst is, dan

draagt de lactatiekundige van Naviva dit over aan een vrijgevestigde

lactatiekundige. De lactatiekundige van Naviva blijft betrokken bij de maMMa cafés

waarmee zij nu al samenwerken. Ook blijft de samenwerking betreffende de

bestaande voorlichtingsbijeenkomsten en regionale werkgroepen bestaan. 

Ter versterking van de ketensamenwerking stelt Naviva de borstvoedingslijn ook

open voor vragen van verloskundigen, huis-, en jeugdartsen en

jeugdverpleegkundigen. 

De lactatiekundige is bereikbaar via 088 - 7777 680. Dit nummer is ongewijzigd. 

Naviva verwacht met deze koerswijziging en een breder bereik van doelgroepen,

een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bevordering van borstvoeding in de

regio. 

Tonny Schutte, manager lactatiekundigen

 

 Vergoeding voor te vroeg geboren kleinkinderen van DES-moeders
Te vroeg geboren kleinkinderen van vrouwen die diëthylstilbestrol (DES) hebben

gebruikt tijdens hun zwangerschap kunnen vanaf 16 maart 2015 een uitkering

krijgen als zij lijden aan bepaalde aandoening die gerelateerd zijn aan

vroeggeboorte. DES is een kunstmatig vrouwelijk hormoon dat tussen 1947 en

1976 aan zwangere vrouwen met bepaalde klachten voorgeschreven werd. DES

leidt echter tot bepaalde aandoeningen bij de moeders, hun kinderen en

kleinkinderen. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van

Verloskundigen (KNOV).   

Het DES Fonds start vanaf 16 maart met de DES-vroeggeboorteregeling. De

uitkeringsregeling is voor kleinkinderen van vrouwen die DES hebben gekregen

tijdens hun zwangerschap. De kleinkinderen komen alleen in aanmerking voor een

 top
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uitkering indien zij kampen met bepaalde aan vroeggeboorte gerelateerde

aandoeningen. De DES-vroeggeboorteregeling is een samenwerking tussen

farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars en patiëntenbelangenorganisatie het

DES Centrum.  

Tussen 1947 en 1976 kregen zwangere vrouwen in Nederland DES-preparaten

voorgeschreven bij bepaalde zwangerschapsproblemen. Het kunstmatige vrouwelijk

hormoon werd ingezet om vroeggeboorte en miskramen te voorkomen. Het gebruik

van diëthylstilbestrol tijdens de zwangerschap is echter in verband gebracht met

aandoening bij DES-moeders en hun kinderen. DES mag daarom sinds 1976 niet

meer voorgeschreven worden aan zwangere vrouwen. Er zijn ook

uitkeringsregelingen voor de vrouwen die DES kregen en voor hun zonen en

dochters.

Klik hier voor meer informatie over het DES Fonds en de uitkeringsregeling en de

geldende voorwaarden.   

© Nationale Zorggids 

 

 Onveilige producten

Heden zijn twee producten die worden aangeboden voor baby's toegevoegd aan

het overzicht "Producten veilig of onveilig" op de websites wiegedood.nl en

veiligslapen.info. 

R.M. Hopmans, secretaris stichting Wiegedood 

Anti-Refluxbed: 

Een onder een zeer steile hoek omhoog staand bedje waarin een baby moet

worden gefixeerd en door een zijligkussentje in een rechte positie wordt gehouden.

Volgens de producent geschikt voor het tegengaan van gastroesofageale reflux.

Geschikt voor baby's van 3 tot en met 9 kilo.

Beoordeling: Als een (kinder)arts inderdaad gastroesofageale reflux constateert, zal

daar een behandeladvies op volgen, veelal te beginnen met verandering van

voeding. In de volksmond wordt een mondje teruggeven ook wel reflux genoemd,

maar dat is meestal een verschijnsel dat bij baby's vaak voorkomt en gewoonlijk na

verloop van enkele maanden vermindert en overgaat.

De gedachte dat schuin omhoog zetten van het hoofdeinde van wiegje of ledikantje

daartegen zou helpen, is hardnekkig, maar wordt al vele jaren beschouwd als een

misvatting die berust op achterhaald inzicht. Er is in diverse onderzoeken geen

enkel bewezen nut gevonden.

Een uitzondering vormen te vroeg geborenen zuigelingen, die baat kunnen hebben

bij een schuine ligging op de buik. Omdat vooral buikligging een significant

verhoogd risico is voor wiegendood, gelden dan bijzondere voorzieningen. Zoals

permanente monitorbewaking.
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Het AR-bedje is ontwikkeld door een groep kinderartsen in Brussel. Tot nog toe

hebben zij geen overtuigend bewijs gepubliceerd van gunstige effecten, die

algemeen gebruik zouden kunnen rechtvaardigen. Nader onderzoek is nodig. Als

een baby zich weet los te wurmen ontstaat een benarde situatie. Van onderzoek

naar de veiligheid is niets bekend.

Advies: Gebruik het AR-bedje uitsluitend op dokters voorschrift.  

Anti-Refluxkussen:

Onder uiteenlopende namen worden in winkels en op internet steil tot zeer steil

oplopende kussens aangeboden. Op sommige kan een baby worden gefixeerd

(vastgelegd). Volgens de producenten is de schuine houding geschikt voor het

tegengaan van gastroesofageale reflux.

Beoordeling: Als een (kinder)arts inderdaad gastroesofageale reflux constateert, zal

daar een behandeladvies op volgen, veelal te beginnen met adviezen over de wijze

van voeden en verandering van de voeding. 

Vaak wordt een mondje teruggeven ook reflux genoemd, maar dat is meestal een

verschijnsel dat bij baby's veelvuldig voorkomt en gewoonlijk na verloop van enkele

maanden vermindert en overgaat. De gedachte dat schuin omhoog zetten van het

hoofdeinde van wiegje of ledikantje of het kind neerleggen op een schuin vlak

daartegen zou helpen, is hardnekkig, maar wordt al vele jaren beschouwd als een

misvatting die berust op achterhaald inzicht. Er is in diverse onderzoeken geen

enkel bewezen nut gevonden. 

Een uitzondering vormen te vroeg geborenen zuigelingen, die baat kunnen hebben

bij een schuine ligging op de buik. Omdat vooral buikligging een beduidend

verhoogd risico is voor wiegendood, gelden dan bijzondere voorzieningen. Zoals

permanente monitorbewaking. 

Van onderzoek naar de veiligheid van anti-refluxkussens is niets bekend. Wel zijn

er ongelukken mee gebeurd.. 

Advies: Gebruik geen anti-refluxkussen, maar ga bij problemen naar uw

consultatiebureau- of kinderarts.

Zie ook: Anti Refluxbed. 

Bron; Stichting Wiegedood
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 Training partusassistentie, een e-learning in de maand mei
In verband met de hercertificering bij het Kenniscentrum Kraamzorg is elke

kraamverzorgende verplicht zich te verdiepen in complicaties rond de bevalling.

Achmea vraagt om deskundige kraamverzorgende op het gebied van het leveren

van kraamzorg na een sectio, het verwisselen van een katheterzak of verwijderen

van een katheter. Ook wil Achmea dat de kraamverzorgende op de hoogte is van

de zorg aan de cliënt met SSRI gebruik. 

Onderwerpen die tijdens de e-learning aan bod komen zijn: 
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-  Complicatie bij de partus

-  De Fluxus postpartum

-  Zorg na een sectio

-  Katheter gebruik en verwijdering

-  De kraamvrouw met antidepressiva en haar pasgeborene na de bevalling

De e-learning wordt afgesloten met enkele toetsvragen. Met dank aan Francois

Hesseling, verloskundige, die heeft bijgedragen aan de inhoud van de training.
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