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Voor u ligt het Jaarverslag van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) over 2020.

Het jaar 2020 startte met de verwachting dat de grootste groep kraamver-
zorgenden zou gaan herregistreren in het kwaliteitsregister. Vanaf maart 2020  
beheerste Covid-19 echter het dagelijks leven waardoor plannen, ook binnen het  
Kenniscentrum Kraamzorg, werden bijgesteld en een groot deel van de werkzaam-
heden anders werd ingevuld. 

Kraamverzorgenden moesten op een andere manier zorg gaan verlenen en hadden 
behoefte aan instructies en handreikingen die vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg 
ontwikkeld moesten worden.
Zoveel mogelijk thuiswerken werd de norm waardoor scholingen en bijeenkomsten 
niet fysiek plaats konden vinden. Er is een beroep gedaan op ieders creativiteit om 
hier een oplossing voor te vinden waardoor we als sector kraamzorg ineens een 
enorme digitale ontwikkeling hebben doorgemaakt. We hebben nu ook de voorde-
len van digitaal werken en opleiden ervaren.

In augustus vond er een personele wisseling plaats binnen het Kenniscen-
trum Kraamzorg. Marie-Pauline van der Ven nam afscheid als directeur en werd  
opgevolgd door Esther van der Zwan die als secretaris al vanaf het begin bij het  
Kenniscentrum Kraamzorg betrokken is geweest. 

In dit jaarverslag lichten we toe hoe we als team Kenniscentrum Kraamzorg er toch, 
ondanks de beperkingen die 2020 met zich meebracht, in geslaagd zijn zelf én met 
onze (keten) partners samen tot resultaten te komen. Dit geeft ons vertrouwen voor 
de toekomst waarin het Kenniscentrum Kraamzorg zich ook blijft richten op de in-
houd van het vak kraamzorg en de professionalisering én profilering van de kraam-
verzorgende in de keten Geboortezorg.

INLEIDING

KCKZ GAAT OVER DE INHOUD 
VAN DE KRAAMZORG EN DE 
PROFESSIONALISERING VAN DE 
KRAAMVERZORGENDEN
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2. ORGANISATIE(STRUCTUUR)

De bestuurlijke structuur van het Kenniscentrum Kraamzorg 
ziet er in de verslagperiode als volgt uit:

BO GEBOORTEZORG
Peter Boudewijn
Mariëlle van de Riet  
Rob van Zwieten

NBVK
Martijn Kranenburg
Astrid Laanen

Peter Boudewijn (RST/Bo Geboortezorg)  voorzitter/penningmeester 

Martijn Kranenburg (NBvK) bestuurslid

Astrid Laanen (NBvK) bestuurslid

Marielle van de Riet (Koru Kraamzorg/Bo)  bestuurslid

Rob van Zwieten (Naviva/Bo) bestuurslid

KENNISCENTRUM 
KRAAMZORG 
Marie-Pauline van der Ven 
Vanaf 1 augustus 2020:
Esther van der Zwan

2.1  BESTUUR

De Brancheorganisatie Bo Geboortezorg (BO) vaardigt maximaal vier personen af 
in het bestuur van de stichting, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamver-
zorgenden (NBvK) vaardigt twee personen af. 
Het bestuur is in de verslagperiode vier maal bij elkaar geweest in vergadering.

Eind 2020 hebben zowel Marielle van de Riet als Rob van Zwieten medegedeeld 
dat zij niet langer beschikbaar zijn als bestuurslid. Het Bestuur van het KCKZ heeft 
bij Bo Geboortezorg aangegeven de in totaal drie openstaande bestuursfuncties 
op korte termijn met elkaar in te willen vullen.
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2.2 DAGELIJKSE LEIDING 

De parttime directeur is verantwoordelijk voor de richting van het Kennis-
centrum Kraamzorg en legt verantwoording af aan het bestuur. Zij geeft, in 
samenwerking met het bestuur, invulling aan de missie, visie en doelstellin-
gen en het daaruit voortvloeiende strategische beleid van het Kenniscentrum 
Kraamzorg en draagt zorg voor structurele financiering.

In augustus 2020 heeft Esther van der Zwan (voorheen secretaris) de functie 
van directeur overgenomen van Marie-Pauline van der Ven. Marie-Pauline is 
acht jaar verbonden geweest aan het Kenniscentrum Kraamzorg en heeft suc-
cesvol een kleine slagvaardige organisatie neergezet. 
Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft de vrijgekomen vacature van secre-
taris intern ingevuld. Door een verschuiving in inhoud van functies zijn de 
werkzaamheden van de secretaris nu ter ondersteuning van de directeur en 
beleidsadviseur. De managementassistentes blijven zich richten zich op alle 
voorkomende administratieve werkzaamheden rondom het kwaliteitsregister 
en de accreditaties. 

De dagelijkse leiding van het Kenniscentrum Kraamzorg bestaat op 
31 december 2020  uit:

 Esther van der Zwan directeur 28 uur

 Mirjam Duindam secretaris 24 uur

 Betty de Vries senior beleidsadviseur 24 uur

 Daisy Luiten managementassistente 24 uur

 Barbara van Splunter managementassistente 24 uur

2.3  FREELANCERS

Voor de website (bouwer en webwriter), de APP, inhoudsdeskundige voor de 
Accreditatiecommissie en voor financiën werken we samen met freelancers.  
Voor de Accreditatiecommissie en andere inhoudelijke zaken werken we met 
twee beleidsmedewerkers en twee adviseurs die eveneens freelance aan het 
Kenniscentrum Kraamzorg verbonden zijn. 

2.4  VRIJWILLIGERS

Dit verslagjaar is er geen gebruik gemaakt van vrijwilligers uit het veld. In alle 
vaste commissies van het Kenniscentrum Kraamzorg worden de leden inmid-
dels betaald voor hun expertise.

2.5  BELEIDSCOMMISSIE

De Beleidscommissie bestaat dit jaar uit zes leden en heeft o.a. de volgende 
aandachtsgebieden: (Her)registratie-eisen kraamverzorgenden, Accreditatie 
(opleidings-)instellingen, Landelijke monodisciplinaire protocollen en hande-
lingen en de multidisciplinaire richtlijnen, PR (Website, APP, Nieuwsbrief) en 
geeft feedback op diverse actuele onderwerpen.
De Beleidscommissie is dit verslagjaar één maal digitaal bij elkaar gekomen 
waarbij de aandacht uit is gegaan naar de evaluatie van de Landelijke Proto-
collen en informatievoorziening rondom Covid-19.
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3. STRATEGIE VAN HET KENNISCENTRUM KRAAMZORG

Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 was dit verslagjaar leidend voor de  
activiteiten van het Kenniscentrum Kraamzorg. Hieronder verslag van de  
activiteiten die zijn ontwikkeld vanuit de zes beleidsterreinen die het  
uitgangspunt zijn van de strategie van het Kenniscentrum Kraamzorg.

3.1  KWALITEIT
3.1  KWALITEITSREGISTER KRAAMVERZORGENDEN
 
Eind 2020 stonden er 8946 kraamverzorgenden ingeschreven in het Kwali-
teitsregister. 

3.2  SCHOLING
Op het gebied van scholing werd er dit jaar veel van kraamverzorgenden, 
kraamzorgorganisaties en opleiders gevraagd door de beperkingen in ver-
band met Covid-19. 

3.2.1  HERREGISTRATIE KRAAMVERZORGENDEN

Het Kenniscentrum Kraamzorg had zich voor 2020 voorbereid op de grote 
groep kraamverzorgenden die moest gaan herregistreren naar de norm 2019. 
Er was o.a. voorzien in de inzet van extra personeel door de inzet van een 
uitzendkracht. Toen in maart 2020 duidelijk werd dat Covid-19 grote con-
sequenties had, is in overleg met het Bestuur een tijdelijke bijlage aan het 
reglement kwaliteitsregistratie toegevoegd. Hiermee werd voorzien in een 
uitstelregeling van negen maanden voor dossiers die in 2020 op gingen voor 
herregistratie. 
De uitstelregeling zorgde voor relatieve rust onder de kraamverzorgenden en 
kraamzorgorganisaties, de druk om te herregistreren was er voor een vastge-
stelde periode vanaf. De tijdelijke bijlage is in overleg met het bestuur vanaf 
1 oktober 2020 vervallen. Vanaf die datum werd geen negen maanden uitstel 
meer verleend maar konden kraamverzorgenden weer gebruik maken van de 

standaard uitsteltermijn van drie maanden. 
Het beoogde aantal herregistraties voor 2020 is niet behaald maar alsnog zijn 
3500 dossiers wel door naar de norm 2019. De uitstelregeling heeft ervoor 
gezorgd dat vanaf december 2020 het aantal herregistraties weer oploopt, 
de voor 2020 verwachte drukke periode loopt nu door in het jaar 2021.

3.2.2  ACCREDITATIE (OPLEIDINGS-)INSTELLINGEN

De Accreditatiecommissie bestond deze verslagperiode uit de beleidsadvi-
seur van het Kenniscentrum Kraamzorg, twee leden en twee extra externe 
adviseurs. Zij zijn aan de commissie toegevoegd vanwege specifieke didac-
tische en inhoudelijke kennis. Daarnaast kan de commissie terugvallen op 
deskundigen met kennis op verschillende specialistische terreinen. Deze 
verslagperiode is er gezien de uitzonderlijke omstandigheden veel aandacht 
uitgegaan naar de accreditatie van e-learning en Webinars en is er een uit-
gebreide handleiding PE-online voor opleiders geschreven en op de website 
geplaatst. De visitatie van scholingen vond digitaal plaats.  

In 2020 zijn er 394 scholingen geaccrediteerd, dit ligt lager dan voorgaande 
jaren omdat er minder fysieke scholing kon plaatsvinden en dus minder ac-
creditatie werd aangevraagd. Er werden 10 visitaties van de geaccrediteerde 
scholingen uitgevoerd. Het visteren werd bemoeilijkt door het uitstellen van 
scholingen in verband met Covid-19 waardoor gemaakte afspraken voor visi-
tatie kwamen te vervallen. De visitaties die zijn uitgevoerd hadden betrekking 
op o.a. de volgende thema’s:

Borstvoeding Acute verloskunde EHBO Hechting

Communicatie Middelen gebruik Veilig slapen Vroeg signalering
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 Branche erkende opleidingen en MBO opleidingen
Vanaf het moment dat een kraamverzorgende de opleiding verlaat, blijft bij -en 
nascholing een vereiste vanuit het kwaliteitsregister. We hebben het afgelopen 
jaar samengewerkt met de opleiders kraamzorg om zowel de branche-erkende 
opleiding als de initiële opleiding inhoudelijk goed vorm te geven en aan te 
laten sluiten op de dagelijkse praktijk. Veranderingen doorvoeren in het onder-
wijs is ingewikkeld en kost tijd maar het is constructief om met partijen samen te 
werken en van inhoudelijke feedback te kunnen voorzien.

  In 2020 zijn de door het Kenniscentrum Kraamzorg zelf ontwikkelde e-learnings 
observatie kraamvrouw, observatie baby en Signaleren Post Partum Depressie 
bij elkaar ruim 400 keer gemaakt door kraamverzorgenden. Deze e-learnings 
staan al een aantal jaren in het LMS systeem en zijn al door heel veel kraamver-
zorgenden gemaakt om te kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie.
  
  De e-learning “Borstvoeding in kwetsbare situaties”, die ontwikkeld is in sa-
menwerking met Philips Health Care, is ook in 2020 gratis beschikbaar gesteld 
voor de kraamverzorgenden en in totaal 843 gemaakt. Het Kenniscentrum 
Kraamzorg werd in 2020 voor het vierde jaar financieel ondersteund door Phi-
lips. Als tegenprestaties stelt het Kenniscentrum Kraamzorg inhoudelijke kennis 
ter beschikking en is deze e-learning destijds ontwikkeld.

 In juni 2020 is de e-learning Geboortezorg in kwetsbare situaties gelanceerd op 
www.bedanktkraamverzorgende.nl . Deze e-learning is door het Kenniscentrum 
Kraamzorg inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met Pampers. Door deze 
samenwerking is de e-learning gratis beschikbaar, in 2020 hebben 2129 kraam-
verzorgenden de e-learning succesvol doorlopen.

3.2.3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) 

Het Beroepscompetentieprofiel is leidend voor de Kwalificatiedossiers van 
zowel de branche-erkende opleiding als de initiële opleiding tot kraamverzor-
gende via de ROC ’s. 
Vanaf januari 2020 verloopt de erkenning van de branche-erkende opleiding 
door het College Zorg Opleidingen (CZO) volgens het vernieuwde kwalifica-
tiedossier waarvoor het Kenniscentrum Kraamzorg inhoudelijke input heeft 
geleverd. In 2020 is samengewerkt met SBB, de ROC ’s en Bo Geboortezorg 
aan de vaststelling van de inhoud van het keuzedeel MBO Verdieping Kraam-
zorg dat in oktober 2020 is afgerond. Onderwijsinstellingen kunnen dit deel 
nu opnemen in het aanbod keuzedelen maar zijn dit niet verplicht. Het Kennis-
centrum Kraamzorg is en blijft betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied 
om o.a. de eisen voor instroom in het kwaliteitsregister aan te laten sluiten op 
de actuele stand van zaken binnen het onderwijs.

EXTERNE OPLEIDINGEN

3.2.4  OPLEIDINGEN

INTERNE OPLEIDINGEN: E-LEARNING KENNISCENTRUM KRAAMZORG

Deze visitaties hebben weer veel informatie en nieuwe inzichten opgeleverd 
omdat de scholingen dit jaar voornamelijk digitaal plaatsvonden. Mede hier-
door is er een handreiking voor opleiders met aanbevelingen hoe te handelen 
bij scholingen gedurende Covid-19 ontwikkeld die op de website staat en aan 
opleiders is toegestuurd.

DE KRAAMZORG IS 
ONMISBAAR IN DE 
NEDERLANDSE 
GEBOORTEZORG
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Via het mailadres protocollen@kenniscentrumkraamzorg.nl ontvangen wij op- 
en aanmerkingen over de protocollen en handelingen. Deze mails worden re-
gelmatig bekeken en indien niet urgent één maal per jaar door een commissie 
bekeken en beoordeeld. Indien relevant wordt de informatie afgestemd en 
direct overgenomen in de protocollen en handelingen. Van wijzigingen in de 
protocollen en handelingen wordt het veld via de website en nieuwsbrief op de 
hoogte gebracht. In 2020 is de commissie éénmaal digitaal bij elkaar geweest 
om de mails te beoordelen en de wijzigingen te implementeren. De verande-
ringen in de protocollen en handelingen zijn in augustus 2020 gecommuniceerd 
via de e-nieuwsbrief en een wijzigingsformulier in de App. 

Verder hebben we dit jaar werkinstructies tijdens coronacrisis geschreven en 
deze apart toegevoegd op de website en in de App. Na iedere persconferen-
tie met nieuwe maatregelen werd de informatie zo snel mogelijk vertaald naar 
instructies voor de kraamverzorgenden en gecommuniceerd via alle kanalen. 
De afstemming van de inhoud vond plaats in de zogenaamde Taskforce Co-
vid-19 waarin we samenwerkten met Bo Geboortezorg en een afvaardiging van 
de leden en de NBvK. 

3.3.2 LANDELIJKE MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJNEN

Het Kenniscentrum Kraamzorg werkte mee aan de ontwikkeling van twee richt-
lijnen in de volgende werkgroepen onder leiding van de KNOV: 
• Werkgroep ontwikkeling Multidisciplinaire richtlijn Spontane Vaginale Baring; 
• Werkgroep ontwikkeling Multidisciplinaire richtlijn Postnatale zorg.
Door de reorganisatie bij de KNOV is de voortgang van deze werkgroepen 
gestagneerd. Hierdoor is de implementatie van de richtlijn Postnatale Zorg on-
der verloskundigen niet doorgegaan terwijl de uitkomsten van de richtlijn wel 
verwerkt zijn in de Landelijke Protocollen Kraamzorg. Dit heeft tot ongewenste 
onduidelijkheid in de samenwerking in het werkveld geleid. Eind 2020 zijn de 
eerste contacten met de nieuwe contactpersonen bij de KNOV gelegd om de 
ontwikkeling en implementatie van de richtlijnen weer vlot te trekken.

3.3.3  INHOUDELIJKE SAMENWERKINGSPARTNERS

Er is een heel goed contact met de belangrijke inhoudelijke samenwerkingspart-
ners in de Geboortezorg. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en er is overleg, 
dit jaar voornamelijk digitaal. Ook besteedt het Kenniscentrum Kraamzorg aan-
dacht aan de inhoudelijke onderwerpen van deze samenwerkingspartners in de 
e-nieuwsbrief en op de website. 
Het Kenniscentrum Kraamzorg was in 2020 deelnemer bij de volgende overleggen 
die voornamelijk digitaal plaatsvonden: 
• Lid van de Borstvoedingsraad;
• Lid van de Task Force Rookvrij opgroeien;
• Lid Klankbordgroep VSV monitor Taskforce rookvrij opgroeien; 
• Lid Klankbordgroep Voed je baby;
• Lid Klankbordgroep Promise van het Longfonds;
• Lid Klankbordgroep Richtlijn kwetsbare Geboortezorg NOV/V&VN; 
• Lid werkgroep ministerie VWS Kansrijke Start; 
• Lid expert- en stuurgroep GGD-GHOR depressiepreventie aanstaande en pas 
 bevallen moeders;
• Lid werkgroep KNOV/SVA vroeg signalering bij zwangerschap 
 (alcohol preventie);
• Lid werkgroep KNOV postnatale zorg na sectio;

3.3  INHOUD, ONTWIKKELING EN KENNISOVERDRACHT

3.3.1  LANDELIJKE MONODISCIPLINAIRE PROTOCOLLEN
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3.3.4  KRAAMZORG OP MAAT

Begin 2020 is uiteindelijk de definitieve toezegging binnen gekomen voor de 
subsidie van het project visie op Zinnige Zorg met Bo Geboortezorg als pen-
voerder. Met deze subsidie wordt in werkgroepen de definiëring van kraam-
zorg op maat uitgewerkt. Het doel is om te komen tot een model waarbij 
inhoud en omvang aansluit bij de specifieke situatie van de cliënt.
Het Kenniscentrum Kraamzorg levert inhoudelijke input in de projectgroep 
Indiceren in de kraamzorg die in 2020 van start is gegaan. 

3.3.5  WEBSITE, E-NIEUWSBRIEF/DIGITALE COMMUNICATIE

De website, www.kenniscentrumkraamzorg.nl, geeft toegang tot het  
Kwaliteitsregister, de Accreditatiesystematiek, de scholingsagenda en de  
Landelijke Protocollen en Handelingen. Tevens brengt het KCKZ via de web-
site wekelijks wisselende inhoudelijke onderwerpen over de kraamzorg voor 
het voetlicht. 
Dit jaar hebben we een aparte Corona pagina toegevoegd aan de website 
waarin al het nieuws rondom dit thema verzameld werd. Op deze manier  
hadden kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties direct toegang tot al 
het relevante nieuws. 
De website wordt gemiddeld 10.000 keer per maand bezocht. Afgelopen jaar 
was er een piek in het aantal bezoeken in de maanden maart en april waarin 
veel nieuws over Covid-19 gepubliceerd werd. Hoogtepunt was 9 april met 
een bezoekersaantal van 9.500, deze dag werden de eerste handreikingen op 
de website gezet.
Naast de website werd er regelmatig een e-nieuwsbrief uitgestuurd aan alle 
geregistreerde kraamverzorgenden, alle kraamzorgorganisaties en keten- 
partners uit de Geboortezorg en anderen geïnteresseerden. In de verslag- 
periode zijn er 22 e-nieuwsbrieven verstuurd met actuele informatie met de 
nadruk op Covid-19. 
Ook worden de berichten uit de e-nieuwsbrief en van de website doorgezet 
naar de Facebookpagina van het Kenniscentrum Kraamzorg. Het Kenniscen-
trum Kraamzorg heeft een grote groep trouwe volgers op Facebook, eind 
2020 waren dat er 4925.
Deze volgers lezen de berichten van het Kenniscentrum Kraamzorg die op 
Facebook gepost worden en reageren daar ook actief op. 

• Lid werkgroep implementatietraject vaccinatiebeleid Vitamine K;
• Lid werkgroep SBB, keuzedeel MBO verdieping Kraamzorg;
• Lid werkgroep AVAG;
• Lid stuurgroep Swing studie;
• Lid stuurgroep AWKZ;
• Lid adviesgroep (perinatale) kinderbescherming TNO/AMC; 
• Stakeholdersbijeenkomst TNO;
• Projectleidersoverleg ZonMw;
• Projectgroep Babyconnect;
• Project- en stuurgroep Indiceren in de Kraamzorg.

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft hiermee een duidelijke rol en plek in de 
keten op het gebied van de inhoud van het vak van kraamverzorgende.
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3.4  KETENSAMENWERKING
 
De situatie rondom Covid-19 maakte in 2020 duidelijk dat je elkaar als ke-
tenpartners hard nodig hebt voor het afstemmen van de zorginhoud dus het 
is noodzakelijk dat de lijnen kort zijn. Daarnaast moet de individuele kraam-
verzorgende in toenemende mate deel uit maken van een multidisciplinair 
samenwerkend team rondom de kraamvrouw en de pasgeborene.

Met de belangrijkste ketenpartners werkt het KCKZ samen op het gebied 
van kwaliteit- en deskundigheidsbevordering én zorginhoud. Het KCKZ ver-
tegenwoordigt de sector kraamzorg bij multidisciplinair overleg (zie overzicht 
in 3.3.3.) en in werkgroepen en informeert de gehele sector over belangrijke 
ontwikkelingen op dit gebied. Denk hierbij aan het opnemen van informatie in 
de zorgprotocollen, handelingen en handreikingen.

Sinds begin 2020 maken we ook gebruik van LinkedIn (204 connecties) en 
Instagram (749 volgers) om informatie te delen die ook in de nieuwsbrief, op 
de website en op Facebook staat. Op deze manier maken we gebruik van alle 
kanalen om informatie te delen. 

3.3.6  SPECIAL

De Special wordt uitgegeven in samenwerking met Y-publicaties. Zij geven 
ook KraamSupport uit, de Special wordt meegestuurd met dit vakblad. Het 
Kenniscentrum Kraamzorg zorgt voor de inhoud. In 2020 is de Special drie 
keer uitgegeven en verstuurd aan alle kraamverzorgenden die in het Kwali-
teitsregister staan en daar prijs op stellen. De thema’s van de Special waren:
• Kraamzorg tijdens de Corona crisis
• Aan de wieg van een Kansrijke Start (in samenwerking met Congressen 
 MetZorg)
• De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind 
 (in samenwerking met het Erasmus MC)

3.3.7  DAG VAN DE KRAAMZORG

In goed overleg is de samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum na vijf 
succesvolle jaren beëindigd en levert het Kenniscentrum Kraamzorg geen in-
houdelijke input meer voor de Dag van de Kraamzorg. In plaats daarvan wer-
ken we met congresbureau Congressen MetZorg aan kleinere bijeenkomsten 
rondom een thema in de kraamzorg. In april 2020 stonden twee congressen 
gepland op de locaties De Apenheul en de Beekse Bergen met als thema 
“Zorg rondom de Geboorte”. Beide congressen konden rekenen op enorm 
veel enthousiasme vanuit het veld en waren snel uitverkocht. Helaas moesten 
beide evenementen tot nader orde uitgesteld worden in verband met Co-
vid-19. In 2021 hopen we dat ze alsnog doorgang kunnen vinden en dat we in 
samenwerking met Congressen MetZorg meer evenementen door het gehele 
land kunnen organiseren. Op die manier worden meer kraamverzorgenden in 
de gelegenheid gesteld een congres bij te wonen.



3.5 ONDERZOEK

Het Kenniscentrum Kraamzorg doet er alles aan om onderzoek te 
faciliteren en te stimuleren.
Hier volgen de activiteiten in de verslagperiode:
• De resultaten van de door ZonMw gehonoreerde onderzoeks 
 voorstellen zijn, iets later dan oorspronkelijk de bedoeling was, 
 in juni 2020 gepresenteerd tijdens een projectleidersbijeen
 komst waarbij het Kenniscentrum Kraamzorg ook aanwezig 
 was. Hierbij is ook input geleverd voor onderzoeksprioriteiten 
 die nader uitgewerkt moeten worden en dan bij een volgende 
 subsidieronde aan bod kunnen komen. 
• Het KCKZ neemt deel aan de vergaderingen van de Acade- 
 mische Werkplaats Kraamzorg (AWKZ) vanuit het Amsterdam 
 UMC. De bedoeling is om het broodnodige onderzoek in de 
 kraamzorg voort te zetten, het KCKZ ondersteunt dit initiatief.
• Deelname aan de regiegroep en expertgroep voor het project 
 Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders van 
 de GGD-GHORR.
• Deelname aan het onderzoek rondom de implementatie van 
 de Zorgstandaard, de SWING studie.
• Het Kenniscentrum Kraamzorg neemt vanaf 2020 ook deel aan 
 het stakeholdersoverleg dat vanuit TNO wordt georganiseerd. 

Tijdens dit overleg geven we aan wat de wensen vanuit de 
kraamzorgsector naar onderzoek zijn in een overleg waar 
ook ketenpartners aan deelnemen.  
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3.6.1  DIGITALE KRAAMZORG

Digitaal werken wordt ook voor 
kraamverzorgenden steeds belangrij-
ker. Dit jaar heeft digitaal werken een 
enorme boost gekregen onder druk 
van Covid-19. Er werd meer digitaal 
overleg gevoerd en aangestuurd op 
digitaal zorg verlenen door het ge-
bruik van filmpjes. 

Digitale gegevensoverdracht wordt 
een feit zodra de wetswijziging van 
kracht is en kraamverzorgenden het 
digitale zorgdossier moeten gaan 
bijhouden. Er is samen met Bo Ge-
boortezorg en de NBvK meegewerkt 
aan het Projectplan van Babyconnect 
rondom digitalisering in de kraam-
zorg. Voor dit jaar zijn de werkzaam-
heden vanuit Het Kenniscentrum 
Kraamzorg beperkt gebleven tot het 
informeren van de kraamverzorgen-
den over de ontwikkelingen door 
middel van nieuwsbrieven die samen 
met Babyconnect opgesteld zijn en 
het uitwerken van de ideeën voor het 
maken van een special over dit on-
derwerp.

PROJECT VISIE 2025
Begin 2020 hebben we vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg een enquête uit-
gezet onder alle kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister en bestuurders 
en managers van kraamzorgorganisaties. Doel hiervan was om hum mening te 
vragen naar de activiteiten van het Kenniscentrum Kraamzorg en ideeën op te 
halen over de toekomst. Ruim 80 organisaties en ruim 1600 kraamverzorgen-
den hebben deze enquête digitaal ingevuld. Onderwerpen als gebruik website, 
kwaliteitsregistratie, accreditatie bij- en nascholingen, Landelijke Protocollen en 
handelingen, de app en algemene informatievoorziening zijn voorbij gekomen.

De uitkomsten van de enquête zouden verder besproken worden tijdens de drie 
in het voorjaar van 2020 geplande regiobijeenkomsten op locaties in het land. 
Deze bijeenkomsten werden in verband met Covid-19 uitgesteld en hebben uit-
eindelijk pas in oktober en november 2020 in aangepaste vorm digitaal plaats-
gevonden. 

Het is duidelijk dat men in het veld tevreden is over de belangrijkste activiteiten 
vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg maar dat er ook verbeterpunten te benoe-
men zijn. Met name de gebruiksvriendelijkheid van de website en vereenvou-
diging van de kwaliteitsregistratie is uitgebreid besproken. Hoewel het geheel 
anders en met enige vertraging is verlopen, hebben we veel informatie gekregen 
die we verwerken in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 zodat we gericht ook 
de zaken aan gaan pakken waaraan vanuit het veld behoefte aan is. 
Voor de langere termijn nemen we informatie mee in een nieuw te ontwikkelen 
visie document vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg. De voorbereidingen hier-
voor zijn eind 2020 van start gegaan en het is de bedoeling dat dit traject medio 
zomer 2021 afgerond is. 

3.6  INNOVATIES

3.6.2  KRAAMVERZORGENDEN VAN DE TOEKOMST
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4. FINANCIËN

De opbrengsten 2020 bedragen € 
315.000 en zijn lager dan begroot en 
ook lager dan in 2019. Dit komt doordat 
de landelijke maatregelen die ingevoerd 
zijn in verband met Covid-19 invloed 
hebben gehad op de voortgang van 
de herregistratie van een groot aantal 
kraamverzorgenden in het kwaliteitsre-
gister. Door het annuleren of uitstellen 
van bij- en nascholingen hebben zij hun 
dossier niet op tijd kunnen afronden en 
is er uitstel van herregistratie verleend. 
De inkomsten over 2020 zijn hierdoor la-
ger dan verwacht, omdat de inkomsten 
worden toegerekend aan de vier jaren 
vanaf de maand van (her-) registratie.

De kosten voor personeel zijn in 2020 € 23.000 hoger ten opzichte 
van 2019 door de veranderingen in de samenstelling van het team 
en het langer aanblijven van de vorige directeur. Hiermee was al  
rekening mee gehouden bij het opstellen van de begroting over 
2020. Ten aanzien van de uitgaven zien we minder uitgaven aan de 
beleidsterreinen dan ingeschat was. Dit komt door uitstel of een an-
dere invulling van de activiteiten die onder het Project Visie 2025  
vallen. Voorbeeld hiervan is het in 2020 digitaal laten plaatsvinden 
van de regiobijeenkomsten in plaats van fysiek bijeenkomen op  
gehuurde locaties in het land. Omdat een deel van de sponsor- 
inkomsten voor deze activiteiten was bedoeld en de uitgaven niet  
gedaan zijn, levert dit - €13.000 op de som van de lasten bij de  
beleidsterreinen op. Het saldo van de baten en lasten over het 
gehele boekjaar 2020 betreft een tekort van € 46.000. Het tekort 
kan worden gecompenseerd uit de reserves, dat opgebouwd is uit  
overschotten van voorgaande jaren. 

De opbrengsten uit e-learnings zijn 
ten opzichte van 2019 met € 6.000  
afgenomen tot € 13.000 en blijft achter 
op de verwachte inkomsten. Ook dit 
komt voort uit de uitstel herregistratie 
van een grote groep kraamverzorgen-
den.

De vooruit ontvangen bedragen voor 
toekomstige verslagjaren zijn op spaar-
rekeningen gestort en ten alle tijden 
beschikbaar. In de balans zijn de vooruit 
ontvangen bedragen opgenomen on-
der de lang- en kortlopende schulden.

In de bijlage is een verkorte versie van de jaarcijfers 2020 bijgevoegd.

€315.000

IN 2019

IN 2020

OPBRENGSTEN

€349.000

IN 2019
€19.000

E-LEARNING

PERSONEELSKOSTEN

IN 2019

€243.000

€13.000
IN 2020

€266.000
IN 2020
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4.1  VASTE INKOMSTEN

De vaste inkomsten van Kenniscentrum Kraamzorg 
bestaan uit de (her)registratie van kraamverzorgen-
den en de accreditatie van (opleidings-)instellingen.
Het vastgestelde bedrag voor (her)registratie voor 
kraamverzorgenden bedraagt voor de periode van-
af 1 april 2019 tot en met 31 maart 2023 € 125,- 
voor vier jaar. De aanbodaccreditatie is vanaf 1 april 
2019 vastgesteld op € 150,- per jaar, een instel-
lingsaccreditatie is € 3.200,- voor vier jaar. Instel-
lingsaccreditatie kan ook voor de duur van een jaar 
afgesloten worden waarbij het bedrag naar rato in 
rekening wordt gebracht.

4.2  SUBSIDIES

In 2020 zijn er geen subsidies door het Kenniscen-
trum Kraamzorg aangevraagd of ontvangen.

4.4  SPONSORING

Met NIA Care (voorheen Forest Healthcare) loopt 
een contract voor twee jaar (2020 en 2021) voor to-
taal €20.000,- . In ruil waarvoor NIA een pagina op 
de website van Kenniscentrum Kraamzorg mag vul-
len met haar eigen content. Ook in 2020 is Philips 
Personal Health wederom een samenwerking met 
het Kenniscentrum Kraamzorg aangegaan voor € 
10.000,- per jaar onder dezelfde voorwaarden als 
NIA Care. Deze sponsorgelden worden ingezet 
voor extra activiteiten waar normaal binnen de be-
groting geen of weinig ruimte voor is.

5. TOT SLOT

Met dit Jaarverslag over 2020 legt het Kenniscentrum Kraamzorg verantwoor-
ding af over haar gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten. 

Wij kijken met gepaste trots terug op het jaar 2020 waarin we zoveel mogelijk 
hebben ingespeeld op de meest actuele ontwikkelingen en de kraamverzor-
genden en organisaties voorzien hebben van de juiste inhoudelijke informatie. 
Een aantal plannen die geen doorgang konden vinden schuiven we door naar 
het jaar 2021. Daarnaast gaan we natuurlijk met vol enthousiasme door met 
de herregistratie van kraamverzorgenden, de accreditatie van bij- en nascho-
lingen en het (door) ontwikkelen van de Landelijke Protocollen en richtlijnen. 
Hier zijn wij nu bijna 10 jaar actief mee bezig en samen met iedereen in de 
sector is er een enorme inspanning geleverd om het vak van kraamverzor-
gende verder te professionaliseren. Enorm veel dank aan iedereen die met 
ons meedenkt en werkt, wij gaan graag verder op de ingeslagen weg om de 
kraamzorg nog sterker te profileren en te positioneren. 

Esther van der Zwan, directeur
zwan@kenniscentrumkraamzorg.nl
Hoofddorp, mei 2021
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Bijlagen Stichting Kenniscentrum Kraamzorg, Hoofddorp

ACTIVA  2020 IN €  2019 IN €

Vaste activa 4.000  4.000

Vlottende activa      

Vorderingen en overlopende activa      

Vooruitbetaalde bedragen 13.000  14.000  

Vorderingen 14.000  22.000  

Sub totaal  72.000  36.000

Liquide middelen  705.000  419.000

Totaal  736.000  459.000  

PASSIVA 2020 IN € 2019 IN €

Reserves     

Saldo reserve 53.000  49.000  

Overschot c.q tekort verslagjaar -46.000  4.000  

Sub totaal  7.000  53.000

Langlopende schulden      

Vooruit ontvangen bedragen  440.000  189.000

Kortlopende schulden      

Vooruit ontvangen bedragen 257.000  185.000  

Belastingen 14.000  15.000  

Overige schulden 18.000  17.000  

Sub totaal  289.000  217.000  

Totaal  736.000  459.000

BALANS 
PER 31 DECEMBER 2020

(Na resultaatbestemming, afgerond 
op duizend euro’s)
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BATEN  2020 IN € 2019 IN €

Opbrengsten registraties en accreditaties      

Registraties 249.000  281.000  

Accreditaties 53.000  49.000  

Sub totaal  302.000  330.000

E-learnings  13.000  19.000

Overige opbrengsten

Som der baten  315.000  349.000

      

   

LASTEN  2020 IN € 2019 IN €

Personeel 266.000  243.000 

Register en accreditaties 47.000  42.000  

Beleidsterreinen en protocollen 

(incl. sponsoring) -13.000  -7.000

E-learnings 12.000  -

Overige lasten 48.000  67.000  

Som van de lasten  360.000  345.000 

Saldo  -45.000  4.000  

Financiële baten en lasten  1  -  

Overschot c.q. tekort  -46.000  4.000

STAAT VAN 
BATEN EN 
LASTEN OVER 
2019 EN 2020 
PER 31 DECEMBER 2020

(Afgerond op duizend euro’s)



Uitgave Kennis Centrum Kraamzorg, Hoofddorp - © DEESgrafisch

DANK AAN ALLE KRAAMVERZORGENDEN VOOR 
DE WIJZE WAAROP JULLIE JE INGEZET 

HEBBEN IN 2020!


