
Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven  

Nieuwsbrief keten - oktober 2015 
oktober 2015 nr.4 

Tevredenheidsonderzoek samenwerking ketenpartners  

 

Nieuw beleid Naviva groep: gebruik koud water bij bereiding 
flesvoeding  

Start academische werkplaats voor kraamzorg in geboortezorg  

 

Dag van de kraamzorg:  kraamzorg is noodzakelijke zorg, 
uitgevoerd door professionals   

 

Uitkomst plof-studie: Geen verband tussen gewichtsverlies en 
toedienen vochtinfuus  

Kraamverzorgenden behalen diploma newborn life support  

 

Healthy pregnancy 4 all 
Onderzoek naar gezondheidssituatie zwangeren in stedelijke 
omgeving  

Kort nieuws 

 

 

Tevredenheidsonderzoek samenwerking 
ketenpartners  

 
 

Adresgegevens 

Inmiddels is het tevredenheidsonderzoek naar de 

samenwerking met de ketenpartners afgerond. Binnenkort 

verwachten wij u de definitieve resultaten te kunnen 
 

Naviva en Yunio 

kraamzorg zijn 24 uur 

per dag, 7 dagen per 

http://www.hansbouma.nl/naviva-yunio-nieuwsbrief-04-2015/nieuwsbrief-online.html


voorleggen. De respons is hoog en de eerste indrukken 

zijn positief. Op deze plek danken we u allen voor het 

vertrouwen in de Naviva Groep en uw medewerking aan 

het onderzoek. 
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Nieuw beleid Naviva groep:  
gebruik koud water bij bereiding flesvoeding  
De Vereniging van Drinkwaterbedrijven adviseerde 

onlangs geen warm kraanwater te gebruiken bij de 

bereiding van flesvoeding. Voor warm kraanwater geldt 

een verhoogde kans op opgeloste metalen in het water. 

Reden voor de Naviva Groep om ons beleid daarop aan te 

passen:  

   Gebruik voor de bereiding van flesvoeding alleen koud 

kraanwater 

   Warm het water daarna op in magnetron, 

flesverwarmer of pannetje op het vuur 

   Voeg na opwarming het poeder toe om kans op 

klontvorming te voorkomen 

Voor dit nieuwe beleid is navraag gedaan bij het 

Voedingscentrum en afstemmingsoverleg geweest met 

diverse GGD  s en CJG s. Het beleid is per september 

ingevoerd. Voor Yunio Kraamzorg is de bereiding met 

uitsluitend koud water al staand beleid. 

 

Overigens, het gaat om een beleid uit voorzorg. Er zijn op 

dit moment geen aanwijzingen dat schadelijke deeltjes in 

warm water kunnen ontstaan. Evenmin zijn er concrete 

aanwijzingen dat kinderen enig nadeel hebben 

ondervonden van het drinken van flesvoeding bereid met 

week bereikbaar.  

 

Naviva 

Tel.: 088 - 77 77 666  

Fax: 088 - 77 77 699  

Hoofdkantoor: 

Keulenstraat 19  

7418 ET Deventer  

Postadres:  

Postbus 2190  

7420 AD Deventer  

info@naviva.nl 

www.naviva.nl  

 

Yunio 

Tel.: 088   7777 654 

Fax: 088   7777 699 

Hoofdkantoor: 

Keulenstraat 19  

7418 ET Deventer  

Postadres:  

Postbus 2190 

7420 AD Deventer  

info@kraamzorgyunio.nl

www.kraamzorgyunio.nl

 
 

Colofon 

De Nieuwsbrief 

Ketenzorg is een 

uitgave van Naviva en 
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http://www.naviva.nl/
mailto:info@kraamzorgyunio.nl
http://www.kraamzorgyunio.nl/


warm water. Voor meer informatie kunt u terecht bij het 

Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl  
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Start academische werkplaats voor kraamzorg in 
geboortezorg  
Op 1 juli zijn de Nederlandse kraamorganisaties, 

waaronder Yunio en Naviva, samen met het 

Geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis de 

Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg 

(AWKG) gestart. De Academische Werkplaats is een 

organisatievorm waarin professionals uit de zorgpraktijk, 

onderzoek en beleid samenwerken.  

 

De samenwerking en uitwisseling van kennis heeft als 

doel de zorg voor moeder en pasgeborene op een hoger 

niveau te brengen. Intensief contact tussen en 

gezamenlijke projecten met alle betrokkenen moet leiden 

tot evidence over de waarde van kraamzorg en de beste 

plek daarvan in de geboorteketen.  

 

Praktijkvragen uit de kraamzorg worden vertaald naar 

wetenschappelijke onderzoeksvragen en 

proefondervindelijk onderzocht. De AWKG wordt daarom 

door de deelnemende kraamorganisatie gezien als 

belangrijk instrument om de toegevoegde waarde van 

kraamzorg te onderbouwen.  
 

Yunio kraamzorg. Met 

deze Nieuwsbrief willen 

wij u graag informeren 

over ontwikkelingen 

binnen onze 

organisaties en in de 

geboortezorg in het 

algemeen 
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Dag van de kraamzorg:  
 kraamzorg is noodzakelijke zorg, uitgevoerd door 

 
 

http://www.voedingscentrum.nl/professionals/services/vraag-van-de-maand.aspx


professionals   
De Dag van de Kraamzorg (8 september) stond vooral in het 

teken van de boodschap die we als kraamzorgsector eenduidig 

willen uitdragen: kraamzorg is noodzakelijke zorg, uitgevoerd 

door professionals. Actiz, BTN en KCKZ onderstrepen dat het 

van groot belang is dat deze boodschap verankerd raakt in 

hoofd en hart van het publiek en van de beslissers. Daartoe zijn 

op de Dag van de Kraamzorg vijftien concept-landelijke 

protocollen gepresenteerd en een app gelanceerd.  

 

De landelijke protocollen zijn tot stand gekomen voor en door 

de kraamzorgsector. De kwaliteit van de geboden zorg moet er 

met de protocollen in z n geheel op vooruit gaan. Op dit 

moment liggen de protocollen ter beoordeling bij de 

ketenpartners, waaronder de KNOV. Naar verwachting volgt 

eind dit jaar of begin volgend jaar een akkoord.  

 

Om de landelijke protocollen overal te kunnen raadplegen, 

lanceert het Kenniscentrum Kraamzorg een app. Wijzigingen 

worden daarin systematisch bijgehouden, zodat iedereen altijd 

de meest actuele informatie onder handbereik heeft. Meer 

daarover lees je spoedig op de site van KCKZ en in de special 

van Kraamsupport.  

 

Voor een voorproefje van de app en de concept-landelijke 

protocollen, kijk je hier: 

http://app.kenniscentrumkraamzorg.nl/appcat/zorgprotocol/  
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Uitkomst plof-studie: 
Geen verband tussen gewichtsverlies en toedienen 

 

  

http://app.kenniscentrumkraamzorg.nl/appcat/zorgprotocol/


vochtinfuus  
Alnatal, zwangerschaps- en geboortecentrum van het St. 

Antoniusziekenhuis, heeft in de eerste helft van het jaar 

meegedaan aan de PLOF-studie. In de studie is onderzocht of 

het toedienen van vocht met infuus bij de moeder leidt tot 

gewichtsverlies van de pasgeborene. Een belangrijke uitkomst 

van het onderzoek is dat vochttoediening geen effect heeft op 

het geboortegewicht of gewichtsverlies in de eerste dagen van 

de baby. Een vervolgstudie, gericht op kinderen die met 

keizersnede ter wereld komen, wordt overwogen.  
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Kraamverzorgenden behalen diploma newborn life 
support 
Op 25 september ontvingen de Naviva kraamverzorgenden 

Elvira Leferink en Irma Keesmaat het certificaat  Newborn Life 

Support . Deze training is gericht op directe hulp aan 

pasgeborenen met ademhalingsproblemen. Theoretische 

kennis is gekoppeld aan praktijkgerichte trainingen, waarin 

diverse scenario s zijn nagebootst. Newborn Life Support is 

een initiatief van Medisch Spectrum Twente. Door met alle 

zorgprofessionals rond de geboorte   van verloskundige tot 

kinderarts - te trainen, is iedereen voorbereid op de 

handelingen die in acute situaties verricht moeten worden. 

Momenteel onderzoeken we of meer kraamverzorgenden deze 

opleiding zullen gaan volgen.  
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Healthy pregnancy 4 all  
Onderzoek naar gezondheidssituatie zwangeren in 
stedelijke omgeving  

 

  



Yunio Kraamzorg werkt mee aan het onderzoek Healthy 

Pregnancy 4 All (HP4All-2) van het Erasmus MC. In het 

onderzoek wordt gekeken naar de gezondheidssituatie van 

zwangere vrouwen in stedelijke omgeving en specifiek de 

grotere risico s van moeder en kind uit achterstandswijken. In 

oktober 2015 start het onderzoek in Utrecht en begin 2016 ook 

in Arnhem, steden waarin Yunio Kraamzorg een grote rol 

speelt. Het onderzoek beslaat drie deelprojecten, waarvan één 

specifiek gericht is op het creëren van meerwaarde van 

kraamzorg voor verbetering van risicosignalering.  
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Kort nieuws     

•   In Oldenzaal heeft het eerste Buurtgericht Werkoverleg 

inmiddels plaatsgevonden. Deelnemers kijken terug op een 

vruchtbare en interessante bijeenkomst. 

•   Pharos heeft een serie zeer laagdrempelige 

voorlichtingsfilmpjes gemaakt rond zwangerschap en 

ouderschap. Pharos zet zich in gezondheidsverschillen terug 

te dringen door o.a. de informatievoorziening aan kwetsbare 

groepen te verbeteren. De filmpjes bekijk je hier: 

www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezondheids-

verschillen/eenvoudig-voorlichtingsmateriaal-in-de-zorg 

•   In navolging van Naviva is de Borstvoedingslijn sinds 

september ook beschikbaar voor cliënten van Yunio. Vanaf 

aanmelding tot een jaar na geboorte kunnen (aanstaande) 

moeders zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur 

gratis bellen voor advies van en vragen aan onze 

lactatiekundigen over borstvoeding. 

•   Jos Zeelen, stafmedewerker communicatie en marketing van 

Naviva en Yunio en bij velen van jullie welbekend, heeft deze 

zomer afscheid genomen van onze organisatie. Jos is 
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inmiddels werkzaam als uitvaartverzorger waarmee zijn lang 

gekoesterde wens in vervulling is gegaan. 
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