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actueel

Het Kenniscentrum Kraamzorg 
werd opgericht met als doel de 
kwaliteit van de inhoud van bij- 
en nascholingen in kraamzorg te 
bewaken en daarmee de ken-
nis van kraamverzorgenden te 
waarborgen. Het relatief kleine 
team stond voor een grote uit-
daging. Er was immers een keur 
aan scholingen en iedere trainer 
had zo zijn eigen methoden en 
stokpaardjes. Tweede uitdaging 
was alle kraamverzorgenden in 
ons land te stimuleren om zich in 
te schrijven. 

Nu, drie jaar later, is het ken-
niscentrum in beide uitdagin-
gen geslaagd. Maar liefst 600 
scholingen zijn geaccrediteerd 
en 9736 kraamverzorgenden 
hebben zich op het moment van 
dit interview ingeschreven, ver-
telt Esther van der Zwan. Dat is 
bijna honderd procent van alle 
kraamverzorgenden in ons land! 
De allereerste groep van 600 
personen gaat in april al her-
registreren. Voor de echte grote 
bups, vindt de herregistratie be-
gin 2017 plaats. 

kwaliteitsverschil 
Organisaties en personen die 
scholingen en trainingen aan-
bieden, kunnen bij het Kennis-
centrum Kraamzorg accreditatie 
aanvragen. Die aanvragen wer-
den afgelopen jaren dan beoor-

Het is drie jaar geleden dat de eerste 
groep kraamverzorgenden zich inschreef 
bij het kwaliteitsregister van het  
Kenniscentrum Kraamzorg. Inmiddels is 
het moment van herregistratie daar.  
Esther van der Zwan, secretaris bij het 
Kenniscentrum, blikt terug én kijkt vooruit.

deeld door een onafhankelijke 
accreditatiecommissie. Als je be-
gint aan zo’n ambitieus initiatief, 
loop je vanzelfsprekend tegen 
zaken aan die je van te voren 
niet had voorzien.

Esther vertelt wat haar de afge-
lopen drie jaar is opgevallen: 
“Het was heel verrassend hoe de 
inhoud van de verschillende op-
leidingen verschilde. Of eigenlijk 
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eerder verontrustend... We had-
den niet verwacht dat de ene 
training Acute Verloskunde voor 
kraamverzorgenden zo sterk zou 
verschillen van de andere.” Door 
dat besef zal de accreditatiepro-
cedure de komende drie jaren 
nog strenger zijn. “We weten 
nu veel beter aan welke eisen 
de cursussen minimaal moeten 
voldoen om in aanmerking te ko-
men voor accreditatie.”

De 2e ronde
herregistratie in het kwaliteitsregister

Werkgroep
Het spreekt voor zich dat de herregistratie gepaard gaat met 
veranderingen. Al doende leert men tenslotte en de eerste periode 
heeft voor veel nieuwe inzichten gezorgd. Niet alleen bij het Ken-
niscentrum, maar ook bij de managers van de kraambureaus en 
niet in de laatste plaats bij de kraamverzorgenden zelf! Daarom is 
er een werkgroep samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van 
verschillende kraamzorgorganisaties. Groot, klein en uit alle wind-
streken van het land. De groep moest zo divers mogelijk zijn. Van 
teammanagers tot directeuren en van mensen met een beleidsfunctie 
tot kraamverzorgenden. Al vanaf het begin van 2015 kwam deze 
werkgroep regelmatig bijeen om met elkaar te brainstormen: hoe 
is het de afgelopen drie jaar verlopen? Wat gaat er goed? Wat kan 
er beter? Hebben we onze doelstellingen bereikt en hoe kunnen we 
dat ook weer voor de komende drie jaar bewerkstelligen? 
Esther: “Hoewel de leden in de dagelijkse praktijk eigenlijk  
elkaars concurrenten kunnen zijn, werkte het juist heel goed  
om de verschillende visies te horen en ideeën tegen elkaar af te 
wegen. Op bepaalde punten werd de hulp van externen inge-
schakeld, om van advies te dienen”, vervolgt Esther. “Als  
wij bijvoorbeeld gaan ‘beslissen’ wat er voor minimale eisen 
moeten worden gesteld aan de basis borstvoeding, dan gaan we 
dat niet zelf lopen bedenken, maar roepen we daar graag het 
advies van een lactatiekundige bij in!”
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Drie jaar kennis
Om als kraamverzorgende voor 
herregistratie in aanmerking te 
komen, moet je aan verschillen-
de eisen voldoen. Allereerst dien 
je de afgelopen drie jaar een 
minimum aantal zorguren per 
jaar te hebben gewerkt, afhan-
kelijk van je contractvorm. Daar-
naast heb je in de afgelopen 
drie jaar ten minste één keer de 
scholing acute verloskunde ge-
volgd en heb je minimaal 30 ac-
creditatiepunten verworven. Tot  
slot heb je aan de verplichte on-
derdelen voldaan: 
1› Borstvoeding door 
 lactatiekundige
2› Kinder-EHBO conform 
 richtlijnen van het 
 Oranje Kruis
3› Baby reanimatie met 
 geldig diploma van de 
 reanimatieraad
4› Scholing Shaken Baby 
 Syndroom
5› Allochtone Zorg c.q. 
 interculturele vaardigheden
6› Scholing vroegsignalering

Terugblikkend op de afgelopen 
drie jaar weet Esther dat de 

Accreditatie
Alle kraamverzorgenden die in 
aanmerking komen voor her-
registratie bevinden zich op 
het kennisniveau Verzorgende 
niveau 3. Het uiteindelijke doel 
is dat deze groep zich in 2020 
heeft ontwikkeld naar het ken-
nisniveau van Verzorgende IG 
niveau 3. Daar moet niet alleen 
de kraamverzorgende zelf haar 
best voor doen, ook van de 
docenten van de nascholingen 
wordt het nodige verwacht!

Esther: “Door alle kennis die we 
de afgelopen jaren hebben 

opgedaan, kunnen we nu veel 
concreter, puntsgewijs aangeven 
waar en cursus aan moet vol-
doen. Nog steeds zijn er inhou-
delijk veel verschillen en zullen 
we nog strenger accrediteren. 
Dat geldt overigens ook voor 
de trainingen in de vrije ruimte. 
Daar is de allerbelangrijkste eis 
dat zij specifiek zijn gericht op 
het kennisniveau van de kraam-
verzorgende. Het kan uiteraard 
ontzettend nuttig zijn om een 
bijscholing over pijnbestrijding te 
volgen, maar dat levert voor je 
inschrijving bij het kwaliteitsregis-
ter alleen punten op als er ook 

daadwerkelijk ingegaan wordt 
op de rol van de kraamverzor-
gende. Multidisciplinaire cursus-
sen zullen dus op die manier 
beoordeeld worden door de 
accreditatiecommissie. 

Toekomst
Esther kijkt met een positief ge-
voel terug op de afgelopen peri-
ode. En ze is optimistisch voor de 
toekomst. “Je ziet hoe wij als com-
plete kraamzorgsector de han-
den ineenslaan. We weten waar 
we heen willen en daar gaan 
we gezamenlijk naartoe werken. 
Dat voelt heel erg krachtig.”

onderwerpen van de verplichte 
modules voor sommige kraam-
verzorgenden af en toe best 
wennen waren en in eerste in-
stantie niet hun eerste keus zou-
den zijn.  Niet alle Kraamverzor-
genden begrepen aanvankelijk  
de noodzaak voor het volgen 
van een verplichte training inter-
culturele vaardigheden, zeker 
niet als je daar in je directe werk-
omgeving weinig mee te maken 
hebt. Maar wat bleek? iedereen 
vond het reuze interessant en 
leerzaam.”

Herregistratie
Voor de nieuwe herregistratie-
periode dien je ten minste zes 
verplichte modules te volgen. 
Een aantal van de onderwer-
pen van de verplichte modules 
is gewijzigd ten opzichte van 
de vorige periode. Mocht uit 
de e-learning blijken dat je 
bepaalde verplichte modules 
van de afgelopen drie jaar 
nog onvoldoende beheerst, 
dan ben je verplicht deze nog-
maals te volgen. Tot slot dien je 
minimaal 10 punten in je vrije 
ruimte te halen.

e-learning 
‘Basis Kraam-
verzorgende’
Als je aan alle eisen van de 
eerste registratieperiode hebt 
voldaan kun je met een gerust 
hart je herregistratie aanvragen. 
Je volgt dan de e-learning ‘Basis 
Kraamverzorgende’, waarmee je 
aantoont dat je je onderscheidt, 
dat je op de hoogte bent van de 
meest recente ontwikkelingen 
binnen de geboortesector en  
dat je nieuwe handelingen 
voldoende beheerst. 

In de e-learning zal worden 
gekeken of je je de afgelopen 
drie jaar hebt bekwaamd op de 
volgende gebieden: 
1› Basis borstvoeding 
2› Vroegsignalering, meldcode  
 en SBS 
3› Observeren en signaleren  
 van de baby in de kraamtijd 
4› Observeren en signaleren  
 van de kraamvrouw in de  
 kraamtijd 
5› Kunstvoeding
Je hebt zes weken de tijd om 
de e-learning te doorlopen en 
deze in te dienen bij het Ken-
niscentrum Kraamzorg.

NB: de e-learning is ook een 
ingangseis voor kraamverzorgenden 
die zich nieuw registreren!

In het kort
De komende drie jaar ben je verplicht de volgende punten te halen om in aanmerking 
te komen voor de volgende herregistratie in 2019 en verder:

HET VOLGEN VAN ZES VERPLICHTE MODULES  MINIMAAL AANTAL PUNTEN
Kraamzorg na kunstverlossing en na sectio  4
Hechting  2
Kraamvrouw met psychische problemen  2
(Kinder) EHBO en Kinderreanimatie   4
Borstvoeding (herhaling)  2
Acute verloskunde met partusassistentie  6
Totaal 20 punten

EVENTUELE HERHALING VAN MODULES UIT DE VORIGE PERIODE, VASTGESTELD 
OP BASIS VAN DE UITKOMST VAN DE E-LEARNING ‘BASIS KRAAMVERZORGENDE’
Vroegsignalering en meldcode Shaken Baby Syndroom  2
Dagelijkse observatie en controles kraamvrouw en de baby  2
Borstvoeding (basis)  8
(Kunst) voeding  1
Totaal 13 punten

MINIMAAL 10 PUNTEN UIT GEACCREDITEERDE CURSUSSEN IN JE VRIJE RUIMTE


