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Goed nieuws over "het reinigen" van de thermometer 
  

 

Adresgegevens  

 

Of de kraamverzorgende nu haar eigen thermometer gebruikt of die van het 

gezin, zij dient altijd de volgende stappen te nemen:  

1.   reinig de thermometer zo vlot mogelijk na het gebruik; 

2. 

  

doe dat met water en zeep. Maar met een billendoekje kan ook.* 

Hiermee verwijder je de fecaliën. Dat kan niet met alcohol, want de 

alcohol kan op die manier niet voldoende werkzaam zijn. Je kunt de 

thermometer ook met een billendoekje schoonmaken. Zorg er in alle 

gevallen voor dat je het zichtbare vuil verwijdert; 

3.    vervolgens maak je de thermometer droog;  

4. 
  

en ga je met alcohol 70% de thermometer reinigen met een gaasje of 

watten. Hiermee verwijder je de darmbacteriën;  

5. 
  

tenslotte laat je de thermometer aan de lucht drogen. Ook de randjes van 

de digitale thermometer zijn hiermee afdoende schoongemaakt.  

 

*De werkwijze om eventueel een billendoekje te gebruiken voor het 

schoonmaken van de thermometer heeft de goedkeuring van de landelijke 

Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en wordt opgenomen in het Handboek van 

Naviva kraamzorg.  
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Schijnveiligheid Keurmerk kruiken 

Naar aanleiding van vragen over de veiligheid van de kruik van het merk 

Haton is de volgende informatie van belang. Deze informatie is verkregen 

van de heer Kuster, directeur van Pretura. Het klopt inderdaad dat de kruik 

van Haton is getest op kwaliteit en veiligheid. Het probleem is dat alle 

heetwaterkruiken sinds kort (namens TÜV) vallen onder de groep 

"kritische producten".  

Dat is een aanduiding die geldt voor alle metalen en aluminium kruiken. 

Dit betekent dat er nooit 100% procent veiligheid kan (kon) worden 

gegarandeerd, dus ook niet na een test door TÜV-Rheinland. 

 

TÜV-Rheinland test metalen kruiken alleen nog op de kwaliteit van het metaal, 

maar geeft geen GS keurmerk (Geprüfte Sicherheit) af. In het verleden 

verleende keurmerken mochten tot april 2013 op het product worden vermeld. 

Een keurmerk geeft volgens TÜV-Reinland dan ook een schijnveiligheid voor de 

consument.  

De meeste incidenten met kruikgebruik gebeuren door verkeerd gebruik van de 

kruik of door haarscheurtjes in de fles. Daarnaast maken sommige leveranciers 

misbruik van een keurmerk of verandert na verloop van tijd de samenstelling 

van het metaal. 

 

Kruik van Haton 

Voor meer duidelijkheid kan bij de leverancier het testrapport opgevraagd 

worden. Dan wordt in ieder geval duidelijk of de samenstelling van materiaal 

goed is getest voor gebruik. De kwaliteit van het metaal kan altijd worden getest 

bij TÜV-Rheinland en dekt hiermee één van de risico's. De kruik van Haton 

voldoet wel aan deze eis. Daarnaast zou een leverancier altijd zijn bedrijfsnaam 

of merklabel moeten vermelden op het product. De fabrikant kan op deze 

manier -na een incident- altijd worden achterhaald. De kruik van Haton is 

eigenlijk wel de betere keus voor aluminium of ijzeren kruiken, omdat deze ook 

werkelijk is getest op kwaliteit.  

 

Elektrische kruiken 

Elektrische kruiken moeten altijd zijn gekeurd en voldoen aan Europese 

richtlijnen. De producten van Pretura voldoen aan de Europese richtlijnen 

2006/95/EC en 2004/108/EC. In een volgende Nieuwsbrief kunnen we meer 

informatie geven over de ontwikkelde elektrische kruik die mede op vraag van 
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Scholing partusteams 
  

Medewerkers van Naviva werkzaam in een partusteam, krijgen ook dit jaar in mei 

of september de jaarlijkse verplichte training "Partusassistentie bij complicaties" 

aangeboden. Het wordt een interactieve training. Met deze training willen we 

bereiken dat de kraamverzorgende zich bewust is van haar:  

-   rol tijdens de partusassistentie met complicaties.  

- 
  

spilfunctie tussen de vrouw en haar partner, de verloskundige en het 

ambulance personeel. 

 

De training zal dit jaar gegeven worden door een viertal trainers die bekend zijn 

bij Naviva en uit ons eigen werkgebied komen: 

 



-   Elizabeth de Vries; verloskundige uit de praktijk Vaassen  

-   Marlies de Groot; verloskundige actief in de regio Twente  

-   François Hesseling; verloskundige praktijk Raalte  

- 
  

Joost van der Ploeg; EHBO trainer bij "Just in time" en ambulance 

verpleegkundige.  

 

De inhoudelijke kennis die de medewerker nodig heeft voor deze praktische 

training richt zich op:  

-   De stagnerende baring en de daarbij behorende vaardigheden 

-   De fluxus post partum 

-   Reanimatie 

-   De communicatie methode "De MIST" 

Dit jaar herhalen we de vaardigheid: opzuigen van injectievloeistof  
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Sondeslangetjes en de distributie  
 
  

Naviva kraamzorg is aan het  onderzoeken  wat de meest haalbare werkwijze 

zou kunnen zijn, als het gaat om het bijvoeden met behulp van een 

sondeslangetje. Het blijkt een ingewikkeld vraagstuk te zijn dat meer tijd vraagt. 

Zodra hierover meer duidelijk is zullen we dat via de Kwaliteitskringen en de 

Nieuwsbrief communiceren. 
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Lancering Kenniscentrum Kraamzorg voor en door 

kraamzorgsector  

Op 18 april 2013 vond in Zeist de Kick-Off plaats van Kenniscentrum 

Kraamzorg: het centraal gezaghebbend centrum voor de ontwikkeling, 

borging en verspreiding van kennis op het gebied van kraamzorg. 

Daarnaast draagt het Kenniscentrum Kraamzorg bij aan de 

professionalisering en profilering van de kraamverzorgende als belangrijke 

schakel binnen de keten van geboortezorg.  

 

Meer informatie is te vinden op kenniscentrumkraamzorg 

 

Kenniscentrum Kraamzorg is een initiatief van brancheorganisaties ActiZ en 

BTN, de beroepsvereniging voor de kraamverzorgenden, de NBvK, en werkt 

samen met het College Perinatale Zorg (CPZ). Marie-Pauline van der Ven-de 

Vries is per juni 2012 aangesteld als directeur. Nederland is uniek vergeleken 

met andere landen als het gaat om kraamzorg. Om dit systeem in stand te 

houden is transparantie in kwaliteit van zorg van groot belang. Het beroep van 

kraamverzorgenden is eveneens sterk in beweging door veranderende locatie 

van bevallen, verblijf en het wisselende takenpakket van de kraamverzorgende. 

Dit vraagt om een professionalisering van de beroepsgroep.  

 

Kenniscentrum Kraamzorg is opgericht met subsidie van het Ministerie van VWS 

om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Mede door de realisatie van een 

landelijk kwaliteitsregister voor kraamzorgprofessionals als één van haar 

voornaamste doelen te stellen. Daarnaast zorgt het Kenniscentrum voor 

landelijke protocollen en richtlijnen om de kwaliteit van de kraamzorg nu en in de 

 

 

http://kenniscentrumkraamzorg.nl/


toekomst hoog te houden. Kenniscentrum Kraamzorg legt haar focus vooral op 

het creëren van de beste randvoorwaarden waar binnen de kraamzorgsector zich 

kan ontwikkelen tot een volwaardige samenwerkingspartner in de keten van 

geboortezorg.  

 

Kraamverzorgenden kunnen zich registreren bij het Kenniscentrum Kraamzorg 

en krijgen hiermee toegang tot actuele kennis en onderzoeken, het delen van 

ervaringen met collega's en een breed netwerk van kraamzorgprofessionals. 

Hierover worden medewerkers van Naviva geïnformeerd in de werkoverleggen 

v an juni.  
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HKZ-certificaat is opnieuw verlengd! 

Op dinsdag 5 en donderdag 6 maart heeft Naviva opnieuw het HKZ-certificaat 

behaald. Gedurende twee dagen heeft DNV Naviva 'aan de tand gevoeld.' Na 

twee dagen van interviewen en onderzoeken wist de auditor van DNV voldoende: 

het HKZ-certificaat wordt verlengd. De auditor heeft ons overladen met vele 

complimenten.  

 

Daarbij zei ze onder andere dit: 

"Naviva is een heel fijne organisatie met vele vakkundige medewerkers. Ik merk 

het enthousiasme van de medewerkers voor de organisatie en de onderlinge 

collegialiteit en die valt me ook op in de manier waarop de verschillende 

afdelingen met elkaar samenwerken. Dat doen ze op een heel professionele 

manier, waarin de HKZ 'natuurlijk' verweven is."  
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Naviva gaat voor verlenging Borstvoedingscertificaat    

Naviva kraamzorg wil het borstvoedingscertificaat graag behouden voor de 

komende drie jaar. Daarom worden we op 28 mei, 30 mei en 4 juni opnieuw 

beoordeeld door de Stichting Zorg voor Borstvoeding. 

 

De toetsing bestaat uit een aantal interviews bij kraamvrouwen thuis in 

aanwezigheid van hun kraamverzorgende, interviews op kantoor met een 

manager, lactatiekundige en beleidsmedewerker en tenslotte een aantal 

telefonische interviews met zwangeren.  

Zwaartepunt zal bij de interviews liggen op:  

-    De prenatale voorlichting door de consulenten.  

-  
  

De toepassing van de 10 vuistregels in de kraamtijd en de bekendheid 

daarvan bij de kraamvrouw. 

-  
  

De verwijzingsmogelijkheden na afsluiting van de kraamperiode ook naar 

BVN en LLL. 

-  
  

Bekendheid van medewerkers met het borstvoedingsbeleid van Naviva 

kraamzorg. 

 

Aan het certificeringstraject is voor medewerkers ook een scholingstraject 

gekoppeld.  
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Ruim 30 films op Youtube  

Naviva helpt de cliënt ook via Youtube 
 
  

Tijdens de kraamtijd zijn kraamverzorgenden druk met het geven van 

voorlichting, instructie en advies. Cliënten zijn daar erg blij mee, want dat zien we 

aan het grote aantal tevreden cliënten. Ruim 99% van de Naviva-cliënten is 

tevreden met de verleende zorg. Er is ook tevredenheid over het werk van de 

consulent. Maar misschien kan het nog wel beter. Sinds enige tijd heeft Naviva 

ruim 30 films op Youtube staan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een 

filmpje over Naviva algemeen, het bedje opmaken, het geven van borstvoeding, 

babymassage en nog veel meer. Allemaal handige en korte filmpjes waar de 

cliënt baat bij kan hebben. Deze films zijn voor iedereen te bekijken op 

www.youtube.com/navivakraamzorg. 
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Nieuwsbrief Aanmelden - Nieuwsbrief Afmelden  
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