
 

NIEUWSBRIEF Kenniscentrum Kraamzorg 

voor kraamverzorgenden, 19 oktober 2022 
  

  

  

  

  

 

 

Digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg  
 

 

Er zijn mooie ontwikkelingen voor de kraamzorg. Het enthousiasme 

over digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg groeit en met de 
steun van het ministerie van VWS kunnen verdere stappen worden 

gezet. Alle informatie over digitale gegevensuitwisseling voor de 
kraamzorg is verzameld en is nu door het programmabureau 
Babyconnect beschikbaar gesteld via een webpagina.   

  
Digitale gegevensuitwisseling  
De juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt of zorgverlener. Daar 

werkt de Geboortezorg gezamenlijk aan. Het doel is naadloos aansluitende zorg 
voor moeder en kind. VIPP Babyconnect ondersteunt de Geboortezorg bij het 
realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling. Daarbij spelen 

eindgebruikers een centrale rol en wordt in negen regio’s gewerkt aan een 
passende oplossing.  
  

Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg   
De Tweede Kamer heeft op 27 september 2022 ingestemd met het wetsvoorstel 

dat de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens regelt. De Wet 

elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz) werd unaniem aangenomen. 
Na de Tweede Kamer moet nu ook de Eerste Kamer zich over de Wegiz 
uitspreken. De Wegiz moet ervoor zorgen dat de informatiesystemen van 

zorgaanbieders met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners 
eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun 
patiënt kunnen helpen.   

  
Regionale partnerschappen  
Het realiseren van digitale gegevensuitwisseling vindt plaats in  9 regionale 

partnerschappen  die actief met elkaar samenwerken. Daarmee hebben we een 

landelijk dekking. 

  
Meer lezen?   
Voor kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties is alle informatie over 

https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=fa66d944c9&e=90fc256bc4
https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=fa66d944c9&e=90fc256bc4
https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=075dcabc37&e=90fc256bc4
https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=3b20cbfc1e&e=90fc256bc4
https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=8105b47dcc&e=90fc256bc4
https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=8105b47dcc&e=90fc256bc4


 

digitale gegevensuitwisseling verzameld op een speciale pagina op het digitaal 

platform van VIPP Babyconnect. Op deze pagina staat het laatste nieuws, uitleg 

over digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg én delen collega’s hun 
ervaringen. Daarnaast vind je er het antwoord op de meest gestelde vragen en 

word je op de hoogte gehouden van de laatste landelijke ontwikkelingen.  
  
Je kunt hier ook de special van kraamsupport lezen ‘Digitale gegevensuitwisseling in 

de Geboortezorg’.    

 
Meer weten?   

Heb je nu al vragen en/of interesse om je aan te sluiten, neem dan contact op 
met programmamanager Susan Osterop van VIPP Babyconnect, via 06-

13214994 of s.osterop@carecodex.org 

  

 
 

  

  

 

 

E-learning veilige digitale gegevensuitwisseling  
in de Geboortezorg  

 

 

 

Al 457 kraamverzorgenden hebben de E-learning over veilige digitale 
gegevensuitwisseling in de Geboortezorg afgerond! Babyconnect heeft 
deze E-learning ontwikkeld samen met eindgebruikers, zoals 

kraamverzorgenden en verloskundigen, en bestaat uit twee 
onderdelen: 
  

Onderdeel 1: Wat is veilige digitale gegevensuitwisseling en welke rol speelt 
VIPP Babyconnect hierin voor de Geboortezorg? 

Onderdeel 2: Wettelijke kaders en standaarden die een rol spelen bij veilige 
digitale gegevensuitwisseling. 
  

Het volgen van één onderdeel duurt ongeveer 40 minuten. Voor accreditatie 
moeten beide onderdelen met minimaal een voldoende worden afgerond. De E-
learning ‘Veilige digitale gegevensuitwisseling Geboortezorg' is geaccrediteerd 

voor 1 punt.` 
  
Kraamverzorgende Bea Verhoeven heeft de E-learning succesvol 

afgerond en geeft haar reactie: ‘’Veilig digitaal informatie uitwisselen is de 
toekomst. Wil je hier meer van weten? Doe de gratis E-learning die voor 1 punt 
geaccrediteerd is door het Kenniscentrum Kraamzorg.” 

  
E-learning starten 
Heb jij de E-learning nog niet gevolgd, klik dan op onderstaande button om de 

E-learning te starten of kijk onder Trainingen voor meer informatie. 
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Klik hier voor de e-learning  

 

 

  

  

 

Het coronavirus is nog niet weg! 
 

 

Het aantal besmettingen loopt weer op. Iedereen wordt daarom opgeroepen 

zich weer aan de huidige maatregelen te houden. 
 
De huidige maatregelen:  

• Als kraamverzorgende houd je je aan de basisregels en let je extra 
op hygiëne 

• Als kraamverzorgende draag je tijdens het werk preventief een 
chirurgisch mondneusmasker (ten minste type II) bij zorgcontacten 

<1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten 
• Als intaker doe je voor de intake een triage 
• Vooraf aan de zorg is het van belang een kraamgezin uit te vragen naar 

de Corona gerelateerde klachten  

De basisregels zijn:   

• Regelmatig je handen wassen 
• Niezen in je elleboog  
• Papieren zakdoekjes gebruiken bij snuiten en na gebruik weggooien  

• Voldoende ventileren 
• Thuisblijven en testen bij klachten  
• Niet gaan werken met een positieve test 

Let extra op de hygiëne! Zie ook werkinstructie Hygiëne maatregelen en het 
gebruik van PBM  

 
Was bijvoorbeeld vaker je handen:   

• Vóór en na handcontact met de cliënt of naasten 
• Na mogelijke blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 

• Voor het (bereiden van) eten 
• Na een toiletbezoek  
• Na het verschonen van een kind 

• Na contact met (huis-)dieren 
• Na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt 
• Na hoesten, niezen of het snuiten van je neus. 

Meer informatie is te vinden in de werkinstructie: Veilig werken in de kraamzorg in een 
(ogenschijnlijk) niet besmette situatie 
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Kraamzorg bij gezin met (verdenking op) Covid-19 
Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin 

is blijven de werkinstructies van KCKZ gelden. Daarnaast blijft het advies om in 
deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te 
ontvangen. 

 
Alle werkinstructies KCKZ vind je hier. 

 

Adviezen van het RIVM om verspreiding corona te beperken vind je hier. 

   

 
 

  

 

PUUR Rookvrij 
Bespreek roken met ouders: 

“Help ouders om de cirkel te doorbreken”  

 

 

 

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders 
roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en 
oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt de landelijke 

campagne PUUR rookvrij zich daarom weer op ouders met thuiswonende 
kinderen. Onder andere video’s en banners worden gefaseerd ingezet op 
plekken waar ouders komen. Hiermee worden zij op een positieve manier 

aangezet tot het doen van een stoppoging. 
  
Ongeveer 80 procent van de mensen die roken wil stoppen. De kans dat een 

ouder stopt met roken is groter als je als zorgverlener een stopadvies geeft en 
verwijst naar begeleiding. Juist jij als zorgverlener kan dat verschil maken! Zo 

zegt kraamverzorgende Roxanne Broeks-Gäde: “Ik vind het een taak van de 

kraamverzorgende om een kindje rookvrij te laten opgroeien. Help ouders om 
de cirkel te doorbreken.” 

  
Vraag ouders of ze roken en verwijs hen naar begeleiding. Wil je weten hoe je 
dit gemakkelijk en snel kunt doen? Kijk voor tips, informatie en een gratis 

materialenpakket op puurvoorprofs.nl/ingesprek.  
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