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Kinkhoest  
Adresgegevens

In Nederland komt op dit moment weer meer Kinkhoest voor dan gemiddeld.

De GGD is in Nederland verantwoordelijk voor advisering en registratie van

Kinkhoestgevallen. Naviva heeft het advies gekregen haar medewerkers te

informeren over deze stand van zaken en ze te wijzen op de preventieve

maatregelen. Dat is inmiddels gebeurd. De GGD heeft hiervoor een folder

beschikbaar gesteld. (link naar de folder:

http://kraamplein.naviva.nl/page/bibliotheek-onderwerpen-info-over-

ziektebeelden)

De folder bevat duidelijke informatie voor zowel professionals als cliënten en er is

een telefoonnummer en mailadres bij het overzicht van vragen opgenomen.

Handhygiëne  is van belang. De visie van de GGD op handhygiëne is dat er vanuit

infectiepreventie geen ringen gedragen worden.

In onze informatie naar de kraamverzorgenden en managers toe hebben we de

volgende mogelijke vragen tijdens de kraamdagen op genomen in overleg met de

GGD Twente. De managers beschikken over uitgebreidere informatie dan de

kraamverzorgenden.

1.

 

Kun je Kinkhoest krijgen als je ingeënt bent?

Ja dat kan, het is een nieuwe variant die heerst. Vanaf 8 jaar kan men mogelijk

besmet raken. De besmettingskans is niet verminderd en men kan langdurig
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hoesten (± 3 maand).

2.

 

Wat doe ik met hoestende gezinsleden of bezoek?

Adviseer het kraamgezin dat deze personen contact met de baby  mijden of het

kraambezoek uit stellen.

3.

 

Het blijkt dat ik zelf in contact ben geweest met iemand die nu 

gediagnosticeerde Kinkhoest blijkt te hebben. Wat nu?

Als er 10 dagen tussen dit contact zit zonder dat je zelf bent gaan hoesten, dan

ben je niet besmet door deze persoon.

4.

 

Ik hoest nu zelf al meer dan 2 dagen.

Neem contact op met je huisarts en wacht het advies af. 

Neem contact op met de (dienstdoende) manager als de huisarts aangeeft dat

er mogelijk sprake is van Kinkhoest. De manager informeert indien nodig het

kraamgezin. Dat doe je als medewerker niet zelf.

Bij Kinhoest kan antibiotica gegeven worden tot 5 - 7 dagen na het hoesten (men

voelt zich dan 2 weken minder ziek). Worden deze medicijnen zonder of alleen met

diagnose gegeven? Is men in contact geweest met gediagnosticeerde kinkhoest

dan wordt er geen bloed geprikt. De diagnose kan vast gesteld worden middels

bloedonderzoek. De uitslag van deze onderzoeken worden echter 1x per week

gecommuniceerd. Bij een verdenking op Kinkhoest wordt een medewerker niet

ingezet. Bij een gediagnosticeerde Kinkhoest bepaalt een arts wanneer er weer

gewerkt kan worden. Alle gezinsleden uit een kraamgezin krijgen direct antibiotica

aangeboden als er bij 1 gezinslid kinkhoest gediagnosticeerd is. Dit voorkomt

besmetting. 

Hanneke Brier, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering
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Buurtgericht kramen, gekoppelde kraamverzorgenden zichtbaar op
Kraamplein

In het kader van de pilot  ‘Buurtgericht kramen’ die nu in Regio Apeldoorn, Almelo,

Hengelo-Oldenzaal en Enschede-Haaksbergen loopt, is het op Kraamplein (het

intranet van Naviva) nu mogelijk gemaakt voor verloskundige praktijken om te zien

welke kraamverzorgenden er aan hun praktijk gekoppeld zijn.  Middels de

inlogcode die alle verloskundige praktijken van  Naviva hebben ontvangen, kunnen

zij rechtsboven in het blokje MIJN NAVIVA onder ‘Mijn kraamverzorgenden’ zien

welke kraamverzorgenden aan hun praktijk gekoppeld zijn. Van de medewerkers

verschijnt er een foto, de voornaam en het mobiele telefoonnummer. Niet alle

kraamverzorgenden zijn met een foto vertegenwoordigd, vanwege het feit dat nog

niet iedereen is gefotografeerd. Een enkeling heeft bezwaar tegen het opnemen

van een foto. Heeft u geen toegangscode of bent u de code kwijt, stuur dan een

mail naar communicatie@naviva.nl en wij sturen u een nieuwe code toe.

Jos Zeelen, beleidsmedewerker communicatie & marketing

 

Colofon
De Nieuwsbrief
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Naviva kraamzorg blij met instellingsaccreditatie  
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Het landelijk Kenniscentrum Kraamzorg heeft 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.

Naviva is uiteraard erg blij met deze accreditering en ziet dit als een

erkenning voor haar inspanningen om kraamzorg te leveren van hoge

kwaliteit en professionaliteit. 

Het Kenniscentrum Kraamzorg vindt net als Naviva kraamzorg dat de kraamzorg

onmisbaar is de Nederlandse geboortezorg, dankzij de inzet van ruim 10.000

kraamverzorgenden en hun kraamzorgorganisaties. Ook is het de kraamzorg die er

mede voor zorgt, dat de moeder in een huiselijke, vertrouwde sfeer kan bevallen.

Toch wordt de kraamzorg bij het maken van beleid over geboortezorg niet  altijd

voldoende betrokken, aldus het Kenniscentrum. Daarin willen zij verandering

brengen.

Zij beoogd het centraal gezaghebbende centrum te worden voor de

professionalisering en de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van

geboortezorg. Zij willen dat o.a. bereiken door verdere professionalisering en

profilering van kraamverzorgenden en de kraamzorgsector als geheel. Het

accrediteren van scholingen en/of het afgeven een instellingsaccreditatie is hierin

een wezenlijk onderdeel.

Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben

de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. Deze accreditatie wordt

verleend voor de periode van drie jaar en er worden steekproefsgewijs controles

uitgevoerd door de accreditatiecommissie van het Kenniscentrum Kraamzorg. 

Jos Zeelen, beleidsmedewerker communicatie & marketing
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Yunio kraamzorg naar Naviva kraamzorg   

In juli 2014 wordt Yunio kraamzorg onderdeel van Naviva kraamzorg uit

Deventer. De overname heeft geen gevolgen voor de klanten en

medewerkers. Sensire draagt alleen de zeggenschap over Yunio kraamzorg

over aan Naviva. Dat betekent dat Yunio kraamzorg alleen een andere

bestuurder krijgt. Ook de naam en de huisstijl van Yunio verhuizen mee.

Naviva wil zich graag inzetten om Yunio kraamzorg van een goede toekomst

te verzekeren. Yunio jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) blijft wel

onderdeel van Sensire.

Kwaliteit waarborgen

Met ruim 630 medewerkers biedt Naviva aan meer dan 10.000 jonge gezinnen per

jaar kraamzorg in Midden- en Oost-Nederland. Naviva-bestuurder Ginel van

Weering is blij met de overname. “Wij zijn al actief in een deel van het werkgebied

van Yunio en hebben altijd goede contacten met Yunio gehad. Naviva zal als



professionele kraamzorgaanbieder aan Yunio de impuls geven die het verdient.

Beide partijen vormen samen een grote regionale speler en kunnen daardoor de

belangen van de kraamzorg beter behartigen. De focus ligt op het investeren in

kwaliteit van (keten)zorg en innovatie, met als uiteindelijk doel het voor de cliënt

waarborgen van goede kraamzorg ook in het werkgebied van Yunio”, aldus Ginel

van Weering.”

Meer mogelijk

Yunio kraamzorg is een onderdeel van Sensire. Volgens Sensire-bestuurder

Maarten van Rixtel komt de kraamzorg van Yunio met de overname op de plek

waar ze thuishoort: bij  een organisatie die gespecialiseerd is in kraamzorg.

“Kraamzorg heeft zich ontwikkeld tot een opzichzelfstaande, professionele tak

binnen de zorg. Yunio kraamzorg is dan beter op haar plek bij een

kraamzorgorganisatie, waarbij kennis en aandacht voor de kraamzorg volop

aanwezig zijn.”

Dezelfde kraamzorg

De medezeggenschapsorganen hebben een positief advies uitgebracht. Inmiddels

heeft ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de overname goedgekeurd. Ouders

die gebruikmaken van de kraamzorg van Yunio of die zich hiervoor hebben

aangemeld, kunnen blijven rekenen op dezelfde kraamzorg. De 350 medewerkers

van Yunio kraamzorg behouden hun huidige functie, arbeidsvoorwaarden en

opgebouwde rechten.

Jos Zeelen, beleidsmedewerker communicatie & marketing
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 Avent flesjes met een verkeerde maatverdeling kunnen opgestuurd
worden!

Mocht je dit tegen komen in de praktijk. Dan kan het  flesje naar het volgende

antwoordnummer gestuurd worden.  

Imgroma BV 

t.a.v. Ingrid Postuma 

Antwoordnummer 1208 

1110 WB  Diemen

Hier is een tijdje geleden eenmalig een melding van gemaakt bij mij.  De afwijking

was te meten bij 60cc . Dit was in werkelijkheid 50cc.

De kraamverzorgende heeft gevraagd nog eens na te gaan of dat bekend is bij

Philips.

Hierbij de reactie van Ingrid Postuma 

Ik heb in het verleden al eerder eens de klacht gehad dat de maatstreepjes niet

precies overeen komen met de werkelijke inhoud. Ik heb dit toen met Philips

besproken en zij gaven aan dat de Europese wetgeving een tolerantie van +/- 5%

toestaat bij volumes met meer dan 100ml. In principe kan er in het uiterste geval

 



 

 Huidcontact en later doorknippen navelstreng is gunstig voor baby

Huid-op-huidcontact en wachten met het doorknippen van de navelstreng verhogen

de zuurstofconcentratie en verminderen mogelijk stress bij de baby. Dat blijkt uit

onderzoek van verloskundige Marrit Smit (Leids Universitair Medisch Centrum),

waarop zij op 26 juni promoveert. Smit onderzocht de zuurstofconcentratie van ruim

100 baby’s die thuis of in het ziekenhuis werden geboren onder begeleiding van

Leidse verloskundigen. Ze vergeleek de resultaten met een internationale

controlegroep van gezonde, in het ziekenhuis geboren baby’s. De

zuurstofconcentratie in het bloed van de baby’s die Smit onderzocht bleek hoger,

terwijl hun hartslag juist lager lag dan in de internationale controlegroep. Een lagere

hartslag wijst op minder stress. Smit vermoedt dat de gunstiger waarden in de

studiegroep te danken zijn aan het direct op de borst van de moeder leggen en het

langer wachten voordat de navelstreng wordt doorgeknipt. 

Saturatiemeter

Om de conditie van de baby’s te onderzoeken gebruikte Smit een apparaatje dat

via de huid de zuurstofconcentratie in het bloed meet: een zuurstofsaturatiemeter.

Daarmee blijkt ook bij thuisbevallingen de conditie van de baby goed te monitoren.

Op dit moment gebruiken verloskundigen de zuurstofsaturatiemeter nog niet, maar

dat zou volgens Smit wel grote voordelen bieden. “Wanneer een kind ongemerkt

ernstig ziek is, bijvoorbeeld door een infectie of een aangeboren hartafwijking, zou

dat kunnen blijken door gebruik van de saturatiemeter”, licht ze toe. Het gebruik

van de saturatiemeter leidde in de studie niet tot een toename van het aantal

kinderen dat onnodig naar het ziekenhuis werd verwezen.

Complicaties

Smit verrichtte ook onderzoek naar complicaties bij de (thuis)bevalling, zoals een

uitgezakte navelstreng en overmatig bloedverlies. Na analyse van medische

dossiers en ambulancegegevens bleek de plaats van het optreden van de

complicatie niet van invloed op de uitkomst. Dit is volgens Smit vooral te danken

aan de uitstekende medische zorg ter plaatse door goed getraind personeel

(verloskundigen en ambulancepersoneel), het snelle transport naar het ziekenhuis

en de goede samenwerking met gynaecologen en kinderartsen.

dus tussen twee flessen een verschil van maximaal 10% voorkomen wat neerkomt

op – 6,25 & + 6,25 is 12,5 ml bij een fles van 125ml. In praktijk zal dit bijna nooit

voorkomen. Een verschil van 10 ml voor een flesje van 125 ml is erg veel en als

het mogelijk is zou ik dit flesje graag willen laten onderzoeken. 

Inmiddels is de baby waar het om gaat al weer een paar maand ouder. Dus is de

afspraak gemaakt om bij een volgende melding het flesje op te sturen.

De afwijking dient dan groter te zijn dan de genoemde 6 cc.

Hanneke Brier, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering
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Bron: JGZ-portaal

 

 Helm bij afgeplatte schedel baby heeft geen meerwaarde

Onderzoekers van de Universiteit Twente ontraden de helmbehandeling voor

gezonde baby's met een matige tot ernstige schedelafplatting. De

behandeling blijkt niet effectief, kost veel en leidt bovendien tot bijwerkingen.

ActiZ vindt dat het voorkomen van schedelvervorming de beste therapie is en

de JGZ kan hiervoor veel betekenen! 

Schedelvervorming 

In Nederland wordt bij 1 op de 5 baby's in de eerste levensmaanden

schedelvervorming vastgesteld. Dit kan ontstaan doordat de schedel van een baby

nog relatief zacht is en het hoofd snel groeit, en omdat een baby veel op de rug

ligt. Schedelvervorming is een cosmetisch probleem, en kan worden behandeld

met een zogeheten redressiehelm. Hierbij moet de baby vanaf 5 à 6 maanden oud

23 uur per dag een helm dragen tot hij een jaar oud is. Tot begin 2013 werd de

behandeling vergoed door de basisziektekostenverzekering en kregen in Nederland

jaarlijks ongeveer 4000 baby's een helm. Er was echter nooit onderzocht of de

behandeling beter was dan niets doen. Uit onderzoek van Renske van Wijk van de

vakgroep Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente

blijkt nu dat de helmbehandeling niet effectiever is dan het afwachten van het

natuurlijk herstel. Daar komt bij dat de behandeling duur is, vaak leidt tot meerdere

bijwerkingen, zoals huidirritatie en overmatig zweten, en een belemmering vormt bij

het knuffelen. Op grond van haar onderzoeksresultaten raadt Van Wijk de

behandeling af voor baby's met een matige tot ernstige schedelvervorming. 

Twee groepen: herstel ongeacht behandeling 

Aan het onderzoek deden 84 gezonde baby's met een matige tot ernstige

schedelvervorming mee. Deze werden door loting in twee groepen van 42

verdeeld. De ene groep kreeg helmbehandeling en bij de andere groep werd het

natuurlijk herstel afgewacht. De baby's van 5 tot 6 maanden oud werden gevolgd

tot de leeftijd van 24 maanden. De gemiddelde schedelvorm van beide groepen

verbeterde, maar er werden geen relevante verschillen gevonden tussen beide

groepen. Gemiddeld waren ouders in beide groepen heel tevreden met de

schedelvorm bij 24 maanden. Toch was de schedelvervorming uiteindelijk bij

slechts 25% van alle kinderen bij 24 maanden volledig hersteld, ongeacht de

behandeling. Daarom is het belangrijk te voorkomen dat de schedel vervormt en,

als dit toch gebeurt, vroegtijdig te behandelen door middel van adviezen aan

ouders over de houding en hantering van hun kind. Kinderen met een zeer ernstige

schedelvervorming, premature kinderen en kinderen met een speciale aandoening

waren niet in het onderzoek betrokken. 

Onderzoek 

Het onderzoek dat gepubliceerd is in het British Medical Journal is uitgevoerd door

onderzoekers van de vakgroep Health Technology and Services Research van het
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Institute for Innovation and Governance Studies van de Universiteit Twente in

samenwerking met onderzoekers van TNO en Radboudumc. Financiering vond

plaats door ZonMw. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het promotieonderzoek

van Renske van Wijk die verwacht in september te promoveren. 

Het voorkomen van schedelvervorming is de beste therapie en daar kan de

kraamverzorgende je al bij  adviseren en naderhand de verpleegkundige van de

JGZ (consultatiebureau).

Bron: Brancheorganisatie Actiz

 

 Nutrilon niet overal voorradig

We hebben een melding binnen dat Nutrilon 1 niet voorradig is in de regio

Holterbroek. Bij navraag meldt Nutricia dat de bevoorrading wat achter loopt door

de grote aanvraag vanuit het buitenland. Bij de volgende webshops is de voeding

echter 1 dag na bestelling leverbaar: Albert Heijn, Wehkamp, Nutricia, Bol.com.

Hanneke Brier, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering
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