Wat je echt moet weten over kraamzorg van GZEW
Als Geboortezorg EigenWijs bij jou en je gezin kraamzorg gaat verlenen dan zijn er een aantal zaken
die je echt moet weten. In dit document geven wij aanvullende informatie over de kraamzorg.
Welke verantwoordelijkheden heeft de kraamspecialist?
de kraamspecialist heeft een belangrijke taak. De belangrijkste taak is de verzorging van moeder en
kind. De kraamspecialist:









assisteert de verloskundige bij de bevalling
voert dagelijkse controles uit bij moeder en baby
begeleidt jou bij het geven van borstvoeding
luistert naar je en biedt emotionele ondersteuning
geeft voorlichting, instructies en advies
waarborgt hygiëne
observeert, signaleert eventuele risico’s en rapporteert
werkt dagelijks je kraamdossier bij

Zij voert alle taken uit onder verantwoordelijkheid van de verloskundige. De verloskundige draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het kraambed. Daarom hebben verloskundige en kraamspecialist
tijdens de kraamtijd regelmatig overleg met elkaar.
Mag ik de kraamspecialist mijn huissleutel geven?
Nee, wij willen jou of je partner vragen om de deur te openen wanneer de kraamspecialist komt.
Moet mijn bed echt op klossen?
Ja, het werken in de kraamzorg brengt een grote fysieke belasting met zich mee. Wij willen onze
kraamspecialisten beschermen door een aantal maatregelen te treffen. Hiermee wordt te zware
fysieke belasting voorkomen.
Wij vragen medewerking om een aantal praktische dingen te regelen waaronder het op juiste hoogte
brengen van je bed. Dit kan door klossen te plaatsen onder je bed. Deze klossen zijn te huur bij de
thuiszorgwinkel. Voor meer informatie over dat wat geregeld moet worden kun je op onze website
terecht. Bij de downloads op onze website www.geboortezorgeigenwijs.nl hebben wij een ARBO
checklist opgenomen.
Moet ik een weegschaal in huis hebben?
Nee, onze kraamspecialisten hebben een unster (handweegschaal) bij zich. Het kan zijn dat de
verloskundige een weegschaal toch nodig vindt. Als dit het geval is dan kun je een weegschaal huren
bij de thuiszorgwinkel.

Mag de kraamspecialist mijn auto gebruiken om mij of mijn gezinsleden te vervoeren?
Nee, de kraamspecialist mag alleen gebruik maken van haar eigen auto.
Is het mogelijk dat er tijdens de bevalling of kraamtijd een stagiaire wordt ingezet?
Ja, Geboortezorg EigenWijs ziet opleiden in de kraamzorg als een belangrijke taak. Wij zijn een
erkend leerbedrijf, daarom bieden wij stageplaatsen. Stagiaires staan onder begeleiding van een
gediplomeerde kraamspecialist, die ook werkbegeleider is. Mocht je bezwaar hebben tegen
aanwezigheid van een stagiaire geef dat dan aan tijdens het intakegesprek.
Mag de kraamspecialist ook medicijnen geven?
Nee, de kraamspecialist mag geen medicijnen geven, aanreiken of toedienen.
Mag de kraamspecialist meer dan acht dagen werken?
Nee, in de arbeidstijden wet / CAO VVT is opgenomen dat een kraamspecialist maximaal 8 dagen
achter elkaar mag werken. Vervolgens dient zij 72 uur rust te hebben. Wij houden ons aan de
arbeidstijdenwet en zullen wanneer de zorg langer dan acht dagen duurt van kraamspecialist moeten
wisselen. De kraamspecialisten zorgen voor een zorgvuldige overdracht van gegevens.
Is het erg dat de kraamspecialist bij mijn woning niet kan parkeren?
In principe niet. Het is wel belangrijk dat binnen een straal van 1 kilometer vanaf je woning een
parkeergelegenheid is. Het heeft onze voorkeur dat de kraamspecialist hier zonder kosten kan
parkeren.
Hebben kraamspecialisten een beroepsgeheim?
Ja, kraamspecialisten hebben een beroepsgeheim. Wij geven zonder je toestemming geen informatie
aan andere organisaties of zorgverleners door. Aan het eind van de kraamtijd vragen we je
toestemming om informatie over te dragen aan de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.
Ook houden wij ons aan privacy-wetgeving en zorgen dat je gegevens beveiligd worden bewaard.
Zijn mijn (kostbare) spullen in goede handen bij de kraamspecialist?
De kraamspecialist gaat zorgvuldig met je spullen om. Een ongelukje is echter niet altijd te
voorkomen. Onze kraamspecialisten zijn verzekerd voor schade die ze veroorzaken. Bij iedere schade
hanteren we een eigen risico van 50,-.
Wil je meer informatie?
zie www.geboortezorgeigenwijs.nl
Daarnaast zijn zij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 033-760 00 18

