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Buurtgericht kramen  
Adresgegevens

In navolging van de regio Almelo en Apeldoorn, starten ook Hengelo en

Enschede per 1 mei aanstaande met ‘Buurtgericht kramen’. 

Versterken ketenzorg

Net als in de gehele zorgwereld is ook de kraamzorg in ontwikkeling. Belangrijk

kernthema daarbij is het grote belang van een optimale samenwerking in de

geboorteketen. Naviva staat voor kwaliteit en vernieuwing. Vanuit die

uitgangspunten wil zij als één van de grotere kraamzorgaanbieders in Nederland,

als voorloper het ‘buurtgericht kramen’ introduceren. Vanaf 1 december is Naviva in

Almelo en Apeldoorn gestart met de proef ‘buurtgericht kramen’. De pilot is positief

verlopen met als gevolg dat nu ook Hengelo en Enschede volgens dit principe

zullen gaan werken. 

‘Buurtgericht kramen’ 

Buurtgericht kramen betekent dat een verloskundige praktijk een vast team

kraamverzorgenden, krijgt waarmee ze gaat samenwerken. Deze

kraamverzorgenden werken en wonen in het verzorgingsgebied van de

verloskundige praktijk, waaraan ze zijn gekoppeld. Dat betekent dat een

kraamverzorgende ook in de omgeving van de cliënt woont, zodat zij ook de

gewoonten en tradities uit de omgeving kennen. Daarmee geeft Naviva inhoud aan

‘vertrouwd en dichtbij’. Het feit dat kraamverzorgenden vaker zullen samenwerken

met dezelfde verloskundige, zal de kwaliteit van zorg verder doen verbeteren en de

betrokkenheid vergroten. De verloskundigen worden ook actief bij dit proces

betrokken om samen te komen tot een optimaal resultaat. Een resultaat waarbij

uiteindelijk moeder en kind het meeste baat hebben.
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Zensy babywarmer 

In samenwerking met Naviva kraamzorg heeft de firma Pretura een alternatief voor

de heetwaterkruik ontwikkeld, de Zensy® babywarmer. In de afgelopen maanden

heeft Naviva een acceptatietraject  ingezet, waarbij ook een aantal verloskundigen

betrokken was. Dit traject is positief afgesloten.  

Op grond daarvan heeft Naviva besloten alle verloskundigen in het werkgebied van

Naviva persoonlijk een Zensy ter beschikking te stellen, omdat:

•  u als verloskundige met uw collega’s hebben meegewerkt aan het traject;

•
 

Naviva na afloop van het traject als mede-ontwikkelaar van de Zensy overtuigd

is van de kwaliteiten van deze babywarmer;

•

 

Naviva alle verloskundigen uit ons werkgebied graag kennis willen laten maken

met deze babywarmer, zodat ook zij kunnen ontdekken dat de Zensy een veilig

en volwaardig alternatief is voor de 2 heet waterkruiken.

Naast de officiële gebruiksaanwijzing van de fabrikant, heeft Naviva speciaal voor

de kraamdagen een beknopte handleiding gemaakt voor cliënten. Deze wordt

bijgesloten bij de Zensy verpakking in samenwerking met fabrikant Pretura.

Speciaal voor professionals is er ook een beknopte handleiding gemaakt die is te

downloaden (handleiding) via het Kraamplein van Naviva kraamzorg, waarvoor

verloskundige praktijken een inlogcode hebben ontvangen. Bent u de code kwijt?

Vraag dan een nieuwe code aan via communicatie@naviva.nl. 

Onderzoek 

Inmiddels zijn er twee verloskundigen in opleiding (4e jaars) gestart met een breed

afsluitend onderzoek naar de Zensy. Verloskundigen hebben een uitnodiging

ontvangen om aan dit onderzoek mee te werken. Graag doen wij alsnog een

beroep op hen, de vragenlijst in te vullen via http://www.thesistools.com/web/?

id=393800. Het wachtwoord is: zensy

Film over Zensy 

Er is een korte instructiefilm over de Zensy beschikbaar voor verloskundigen via

Youtube.
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Checklist vroegsignalering van TNO toegevoegd aan de Meldcode
huiselijk geweld, kindermishandeling en vroegsignalering

 

De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid, de

jeugdgezondheidszorg (JGZ) en vanaf 2015 ook voor de jeugdzorg. De

voorbereidingen voor de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeente

en gelijktijdige transformaties in de zorg voor jeugd zijn in volle gang. Het CJG

vervult daarin een centrale rol. 

Vaststaat dat het CJG zich moet (gaan) richten op de (ouders van) jeugd vanaf -10

maanden, in tegenstelling tot de gangbare praktijk en het Basistakenpakket van de

JGZ om pas te starten vanaf de geboorte.

http://kraamplein.naviva.nl/page/bibliotheek-info-over-veiligheid
mailto:communicatie@naviva.nl
http://www.thesistools.com/web/?id=393800
http://www.thesistools.com/web/?id=393800
https://www.youtube.com/embed/BtCODfzpD8w?rel=0


 

 Vitamine D en borstvoeding

Een vrouw die borstvoeding geeft, hoeft geen vitamine D te gebruiken. Het beleid is

dat standaard geen vitamine D geadviseerd wordt aan de vrouw die borstvoeding

geeft.

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 Erbij’,

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.

Het toevoegen van de checklist aan de meldcode is inmiddels gebeurd. De

checklist is ook als een “los” formulier beschikbaar voor de medewerkers en

ketenpartners.
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Avent   

Avent geeft een gratis flesje weg dat vaak in cadeaupakketten zit. Uit de praktijk

blijkt dat de maatverdeling op dit flesje niet juist is. Het streepje op de fles bij 60 cc,

betekent in werkelijkheid 50 cc. Dat is nagemeten met een metalen maatbekertje.

Als de flesvoeding dus met deze Aventfles wordt klaargemaakt, krijg je een

flesvoeding die te geconcentreerd is. Een kraamverzorgende heeft dit inmiddels bij

Avent-Philips gemeld. Tot op heden heeft Avent-Philips echter nog niet gereageerd.

Naviva houdt een vinger aan de pols.

Hanneke Briër
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 Vitamine D van Etos
Etos vitamine D3 druppels bevatten gluten. Er zijn natuurlijk kinderen die

overgevoelig zijn voor gluten. Kun je deze vitamine D dan wel gebruiken? Els van

den Heuvel, kinderdiëtist/diëtiste en coördinator projecten bij Vérian geeft het

navolgende antwoord: Er staat op het etiket van Etos vitamine D3 druppels dat

deze gluten bevatten. De hoeveelheden zijn echter heel klein. Voor mensen met

coeliakie worden ze afgeraden. Er wordt nog verder navraag gedaan bij een

kinderarts/allergoloog. Als daartoe aanleiding bestaat, zullen we hier op

terugkomen.
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Nieuwsbrief Aanmelden - Nieuwsbrief Afmelden

http://kraamplein.naviva.nl/page/formulieren-ketenpartners
mailto:communicatie@naviva.nl?subject=aanmelden nieuwsbrief
mailto:communicatie@naviva.nl?subject=afmelden nieuwsbrief
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