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Presentatie Dunstan babytaal 

  
 
Adresgegevens  

De Dunstan babytaal is begin dit jaar bij Naviva geïntroduceerd. Inmiddels zijn alle 

kraamverzorgenden opgeleid en geslaagd voor de training. Jonge ouders reageren 

bijzonder positief op de Dunstan babytaal. Naviva heeft een presentatie gemaakt die 

ingaat op de werking van de Dunstan babytaal en laat ook ervaringen zien van jonge 

ouders. Op de site van Naviva kunt u hierover een filmpje zien.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u er in de praktijk ook vaker mee te maken krijgt en 

hebben daarom een presentatie over Dunstan babytaal gemaakt die kan worden 

gedownload van ons Kraamplein, waarvoor verloskundigen een inlogcode hebben 

(link). Anderen kunnen de presentatie opvragen via communicatie@naviva.nl. 

 

Hanneke Briër, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering 
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Naviva kraamzorg is koploper in landelijke benchmark zorg

  

Naviva kraamzorg is 24 

uur per dag, 7 dagen per 

week bereikbaar. 

 

Tel.: 088 - 77 77 666 

Fax: 088 - 77 77 699 

 

Partuslijn: 

088 - 77 77 600 

(alleen partusmelding!) 

Hoofdkantoor: 

Keulenstraat 19 

7418 ET Deventer 

 

Postadres: 

Postbus 2190 

http://www.hansbouma.nl/naviva_nieuwsbrief-04-2014/nieuwsbrief-online.html
http://www.youtube.com/watch?v=HY5T0zSo9po&list=PLI5Oh5Rf8Vmn5TsrTE0-UFCzly19hCqIj
http://kraamplein.naviva.nl/page/bibliotheek-onderwerpen-info-over-opvoeding
mailto:communicatie@naviva.nl


Cliënt geeft Naviva een 9, medewerker geeft Naviva 8,3!!! 
Naviva is één van de koplopers van 111 instellingen die hebben meegedaan aan 

een landelijke benchmark bij (thuis)zorginstellingen. Naviva heeft in 2012 ook 

meegedaan aan deze benchmark en heeft zich ten opzichte van de vorige 

benchmark heeft Naviva kraamzorg zich nog weer iets heeft kunnen verbeteren. Het 

Benchmarkonderzoek zorg richt zich op medewerkertevredenheid, 

cliënttevredenheid en de bedrijfsvoering. Op alle onderdelen scoort Naviva dus als 

koploper.  

 

Medewerkers 

Van de deelnemende kraamzorgorganisaties scoort Naviva bij de allerbeste en mag 

zich daarmee koploper noemen. Dat vertaalt zich in een 8,3, die Naviva kraamzorg 

van haar medewerkers krijgt voor werkbeleving. Het gemiddelde van de 

zogenoemde   koplopers , de deelnemende organisaties die het hoogste scoren, is 

een 7,8. Ruim 71% van alle medewerkers heeft de enquête ingevuld en daarvan 

geeft 72% Naviva een 9 of 10 op de vraag of zij Naviva als werkgever zou 

aanbevelen bij familie en vrienden. 27,5 % geeft een 7 of een 8. Ook op alle andere 

indicatoren in het onderzoek scoort Naviva kraamzorg ruim hoger dan het 

gemiddelde van de deelnemende organisaties. Op 2 indicatoren na zelfs hoger dan 

het gemiddelde van alle zogenoemde   koplopers . Daarnaast zijn de scores van 

Naviva per indicator ook allemaal hoger dan de gemiddelde scores van de 

kraamzorgaanbieders die deel hebben genomen.  

 

Cliënten 

Uit eigen onderzoek blijkt al jaren een grote tevredenheid bij cliënten over de 

kraamzorg die Naviva biedt. Dit onafhankelijke onderzoek staaft deze tevredenheid. 

Cliënten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt geven Naviva een 9. Uiteraard 

is Naviva kraamzorg daar erg blij mee en ziet de organisatie dit als een stimulans 

om dit resultaat voor de toekomst vast te houden en waar mogelijk nog te 

verbeteren. Ook met dit cijfer scoort Naviva bij de best presterende zorgorganisaties 

die tussen een 8,4 tot 8,7 scoren.  

 

Margreet Ribbers,  

beleidsmedewerker kwaliteit en organisatie  
 

7420 AD Deventer 

 

info@naviva.nl 

www.naviva.nl  

 

Colofon 

De Nieuwsbrief 

Kwaliteitskring is een 

uitgave van Naviva 

kraamzorg. De 

Kwaliteitskring is 

samengesteld uit een 

afvaardiging van 

verloskundigen, JGZ-

verpleegkundigen en 

medewerkers van Naviva 

kraamzorg. Doel is om in 

de keten tot een optimale 

afstemming van de 

zorgverlening te komen, 

die de kwaliteit van de 

zorg, zowel voor cliënt als 

professional, ten goede 

komt. De Nieuwsbrief 

bevat een 

samenvattende weergave 

mailto:info@naviva.nl
http://www.naviva.nl/


van de onderwerpen die 

in de Kwaliteitskring 

worden besproken. 
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Eerste resultaten Prikki onderzoek 

 
 

De Prikki studie is een onderzoek van academische werkplaats AMPHI 

(Radboudumc). Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Scientific 

Institute for Quality of Healthcare, IQ healthcare (Radboudumc) en Department of 

Work and Social Psychology (Maastricht University).  

 

Ondanks een goede vaccinatiegraad van kinkhoestvaccinatie onder kinderen 

(uitgevoerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma) blijven kinderen onder de 6 

maanden een risicogroep voor ernstig verlopende kinkhoestinfecties. Internationaal 

wordt cocooning   het vaccineren van ouders en gezondheidszorgmedewerkers die 

met kinderen werken- geadviseerd om deze jonge zuigelingen beter te beschermen. 

Doel van het Prikki onderzoek is het ontwikkelen van een effectieve strategie voor 

implementatie van cocooning in Nederland. Van een succesvolle implementatie is 

sprake als iedereen die de vaccinatie aangeboden krijgt een bewuste keuze heeft 

gemaakt zich wel of niet te willen laten vaccineren. Voor aanvullende informatie kunt u 

ook de bijgevoegde link aanklikken: Vaccinatie van aanstaande moeders om baby te 

beschermen: een kosteneffectiviteitsanalyse 

 

Eerste resultaten  

Om cocooning succesvol in Nederland te implementeren is het belangrijk rekening te 

houden met de meningen en wensen van alle doelgroepen. Deze zijn in eerste 

instantie onderzocht met behulp van (groeps)interviews. Om de uitkomsten hiervan te 

kwantificeren is een vragenlijst ontwikkeld gebaseerd op literatuur, theorie en de 

resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Eind 2012, begin 2013 is dit 

vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ouders, kraamverzorgenden, verloskundigen en 

verpleegkundigen die met jonge zuigelingen werken. In totaal hebben 486 (22%) 

kraamverzorgenden, 323 (38%) verloskundigen, 200 (22%) verpleegkundigen die met 

zuigelingen werken en 282 (16%) ouders de vragenlijst ingevuld. De intentie om 

kinkhoestvaccinatie in het kader van cocooning te accepteren wisselt per doelgroep en 

varieert van 41% tot 78%. 

 

Beïnvloedende factoren 

In de vragenlijst is gevraagd naar factoren die de beslissing rondom vaccinatie 

beïnvloeden. De belangrijkste factor is de eigen mening over de vaccinatie. Ook de 

mening van anderen over de vaccinatie, of het makkelijk is de vaccinatie te halen, of je 

verwacht spijt te hebben als je niet gevaccineerd bent en de mate van twijfel over de 

beslissing beïnvloeden de intentie voor vaccinatie. In de vragenlijst is ook gevraagd 

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse


naar de achtergrond van deze eigen mening over kinkhoestvaccinatie in het kader van 

cocooning. Van belang is hierbij:  

•   Hoe de persoon over het algemeen over vaccinaties denkt 

•    Hoe groot de persoon het risico inschat kinkhoest over te dragen op een zuigeling

•    De morele norm van de persoon met betrekking tot vaccinaties (bijvoorbeeld het 

verantwoordelijkheidsgevoel als professional) 

•    Hoe effectief de persoon verwacht dat cocooning is, met betrekking tot het 

voorkomen van kinkhoest bij zuigelingen. 

•    Hoe de persoon verwacht zich te voelen na een vaccinatie (bijvoorbeeld niet 

angstig of er zijn geen bijwerkingen opgetreden) 

Op dit moment wordt gewerkt aan het meenemen van al deze factoren in het pilot 

onderzoek wat voor 2014 gepland staat. In deze pilot zal kinkhoestvaccinatie worden 

aangeboden aan alle doelgroepen in één regio in Nederland, om te kijken of de wijze 

van aanbieden effectief is in termen van vaccinatieacceptatie. 

 

Hanneke Briër, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering 
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Flesvoeding; de mening van kraamverzorgenden 
 
  

Naviva heeft aan haar medewerkers gevraagd hoe zij het aanbod van flessen en 

spenen beoordelen 

 

Het complete verslag is te vinden in de Bibliotheek op Kraamplein van Naviva.  

 

Jos Zeelen, beleidsmedewerker  
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Voorlichtingsbeleid Naviva inzake introductie vaste voeding bij 
borstvoeding  
Als de baby borstvoeding krijgt, dan bekijkt de JGZ samen met de ouders wanneer er 

 

 

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


vaste voeding wordt geïntroduceerd. Dat gebeurt omdat er risico is op het teruglopen 

van de melkproductie als er al vanaf de 4e maand vaste voeding wordt bij gegeven. Dit 

wordt opgenomen in de borstvoedingsrichtlijn van Naviva. De WHO houdt nog gewoon 

vast aan 6 maanden exclusief. In Nederland wordt momenteel aanbevolen dat dit al 

mag gebeuren vanaf de 4e maand. Dit is in de JGZ-richtlijnen opgenomen. Onderzoek 

geeft aan dat later introduceren niet beter is om allergieën tegen te gaan. Men wil juist 

dat een kind eerder bloot wordt gesteld aan allergenen. Wat men zich veelal niet 

realiseert is dat een borstgevoed kind al met de allereerste slok moedermelk wordt 

blootgesteld aan allergenen omdat moedermelk hier sporen van bevat. Voor de 6e 

maand starten met vaste voeding naast borstvoeding geeft een risico op een 

ongewenste terugloop in de melkproductie. In de JGZ is het nu zo dat er per kind 

gekeken wordt en ouders de keuze zelf mogen maken. Het ene kind is eerder toe aan 

vaste voeding dan het andere kind. Het zou echter zeer wenselijk zijn wanneer ouders 

van een borstgevoed kind gewezen worden op het mogelijke risico van terugloop in de 

melkproductie.  

 

Met dank aan Stephanie Sanders, lactatiekundige 

Hanneke Brier, beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering 
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Gemelde verwarring betreffende adviezen over obstipatie bij kunstvoeding 
Kraamverzorgenden van Naviva zijn hierover als volgt geïnformeerd: Verstopping is 

een verteringsprobleem waar veel baby s die kunstmatige zuigelingenvoeding krijgen 

in de eerste maanden last van hebben. De ontlasting komt niet frequent genoeg en is 

vaak te hard; in sommige gevallen blijft de ontlasting dagenlang weg. Verstopping gaat 

vaak gepaard met onrust, darmkrampjes en frequent huilen. Baby s die borstvoeding 

krijgen hebben geen last van verstopping. Moedermelk bevat namelijk enzymen die de 

voeding helpen verteren en stoffen die de ontlasting zacht maken. Weinig frequente 

ontlasting bij borstkinderen is geen verstopping; moedermelk geeft weinig afvalstoffen. 

Een belangrijke oorzaak van verstopping is dat het darmkanaal nog niet voldoende 

ontwikkeld is. Daarnaast kan een vochttekort of een hoge omgevingstemperatuur 

verstopping veroorzaken. Bij verstopping zijn de volgende aandachtspunten van 

belang:  

•  

  

Ga na of de voeding op de juiste manier bereid is; volg hiervoor de aanwijzingen 

op de verpakking (een te geconcentreerde voeding kan de oorzaak zijn van 

verstopping). 

•    Wissel niet te snel van voeding (een baby moet wennen aan een voeding). 

•    Geef extra vocht aan de baby tussen de voedingen door. 

Blijven de klachten na een bepaalde periode bestaan, dan kan in overleg met de 

verloskundige/arts voor een aangepaste voeding gekozen worden. Bij het blijven 

bestaan van de klachten moet niet te lang gewacht worden. Consulteer op tijd de 

huisarts, die na verder onderzoek eventueel medicijnen zal voorschrijven. Te lang 

 

  

 



obstipatie kan zorgen dat de obstipatie chronisch wordt.  

 

Vragen uit de praktijk 

Kan kalk in het water voor obstipatie zorgen? 

Antwoord: nee 

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat het koken van water niet helpt bij obstipatie. Te 

veel calcium heeft pas een obstiperend effect als er te veel calcium in het bloed zit en 

dat is zeer zelden het geval. (Bron: Samen Kramen 2012) 

 

Helpt het toedienen van olie tegen obstipatie?  

Antwoord: nee 

Vroeger werd dat inderdaad geadviseerd, maar het is geen wetenschappelijk 

onderbouwd advies. 

De meest recente adviezen zijn: 

•   Bij kunstvoeding kan de ontlasting soms 3 dagen wegblijven. 

• 
  

Kunstvoeding met geen of te weinig lactose, of als het kind te weinig vocht krijgt 

kan harde ontlasting geven. 

•   Ook een schepje extra voeding in de fles kan een moeizame ontlasting geven. 

In veel gevallen is geen oorzaak aanwijsbaar. 

 

Als er een vermoeden is dat de ontlasting moeizaam verloopt, kan dit een signaal zijn 

dat de baby te weinig of verkeerde voeding krijgt. Dan is in de eerste instantie 

aandacht voor de drinktechniek, de frequentie van voeden en het gewicht vereist. Bij 

kunstvoeding kan de voeding worden gewijzigd in een type voeding met een verhoogd 

lactose gehalte, aangepaste vetsamenstelling en aangepaste eiwitsamenstelling. 

 

Als dit allemaal niet helpt, orale laxantia. (via een arts) 

 

Met dank aan Ans Menger Diëtiste CarintReggeland 
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Vitamine D suppletie voor vrouwen die borstvoeding geven 

Volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum wordt dit niet langer geadviseerd. In 

de praktijk blijkt dat diëtisten vrouwen toch regelmatig vitamine D voorschrijven, omdat 

ze een te kort signaleren bij de vrouwen die hun spreekuur bezoeken. Uit de praktijk 

blijkt dat sommige verloskundigen ook vitamine D voorschrijven. Kraamverzorgenden 

weten dat het advies van een verloskundige bindend is.  
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Uitnodiging eindejaarsbijeenkomst met kraamverzorgenden 

Het jaar 2014 loopt ten einde. Ook dit jaar willen we u graag uitnodigen één van onze 

eindejaarsbijeenkomsten met kraamverzorgenden te bezoeken, een mooie en 

waardevolle traditie Er staat een High-tea in kerstsfeer voor u klaar. Uw komst wordt 

bijzonder gewaardeerd. Onlangs heeft u per post een uitnodiging hiertoe ontvangen of 

kunt u dit bericht als uitnodiging beschouwen. 

 

Ginel van Weering, bestuurder. 

 

De locaties en data 

Op alle locaties begint de bijeenkomst om 16.00 uur en eindigt rond 18.00 uur  

10 december       

Hotel v.d valk Nieuwleusenerdijk 1  Zwolle  Tel.: 038 - 8000800 

11 december        

Hotel v.d valk Bornsestraat 400 Hengelo Tel.: 074 – 8000800 

15 december       

Postillion Deventerweg 121 Deventer Tel.: 0570 - 624 022 

16 december       

Hotel v.d Valk van Golsteinlaan 20 Apeldoorn Tel.: 055 - 5414455 

 

PS. In verband met de catering verzoeken we jullie dringend uiterlijk 15 

november te laten weten of u komt. Doet u dat aub via communicatie@naviva.nl. 
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