Addendum behorend bij het beroepsprofiel
Kraamverzorgende t.b.v. de verkorte opleiding
tot kraamverzorgende

De branche-erkende verkorte opleiding tot kraamverzorgende is door de sociale partners in de
branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuis- en Kraamzorg geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid
tot onderstaande aanvullingen en wijzigingen. Voor meer informatie over de branche-erkende
verkorte kraamopleiding verwijzen we u naar www.vvtopleidingen.nl.
Aanvullingen op Deel 1 Beroepsprofiel
2.6 Trends en innovaties (blz. 8)
De paragraaf wordt aangevuld met de volgende tekst:
‘Kraamverzorgenden moeten in staat zijn adequate hulp te verlenen bij ongevallen en in onvoorziene
situaties. Naar aanleiding hiervan wordt in de branche de discussie gevoerd over het al dan niet
verplichten van EHBO-certificering voor alle kraamverzorgenden.’
Uitbreiding van het beroepsprofiel met Vervroegde partusondersteuning
De kraamverzorgende kan onder regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige in de vroege
fase van de bevalling worden ingezet voor de continue begeleiding. De richtlijnen hiervoor zijn
vastgelegd in het Kwaliteitskader Vervroegde partusondersteuning kraamverzorgenden. Op basis van
deze richtlijn is het beroepscompetentieprofiel aangevuld met de continubegeleiding: kerntaak 1
wordt uitgebreid en er wordt een extra competentie toegevoegd.
De naam van kerntaak 1 wordt gewijzigd in: Vervroegde partusondersteuning en verlenen van
partusassistentie (was: Verlenen Partusassistentie)
De beschrijving van kerntaak 1 (blz. 10) wordt aangevuld met de volgende tekst:
‘De kraamverzorgende kan onder regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige in de vroege
fase van de bevalling worden ingezet voor de continue begeleiding. Continue begeleiding betekent
dat een zwangere vrouw en (eventueel) haar partner, tijdens haar barensweeën niet alleen wordt
gelaten. In overleg met de barende vrouw wordt besloten of de vervroegde inzet van de
kraamverzorgende wenselijk is en waar deze moet plaatsvinden (thuis, geboortecentra of poliklinisch
in het ziekenhuis). De kraamverzorgende wordt ingezet voor coaching en begeleiding tijdens het hele
( barings-)proces. De verloskundige bewaakt de voortgang en de conditie van de moeder en het kind
en is in elk geval tijdens de actieve fase van de bevalling aanwezig. Gezamenlijke begeleiding kan
tijdens de actieve fase van de baring plaatsvinden of al vanaf het begin van de baring.’

Daarnaast wordt er een extra competentie toegevoegd: Competentie 0. Verleent vervroegde
partusondersteuning1
0. Verleent vervroegde partusondersteuning
Omschrijving
Onder regie en verantwoordelijkheid van een verloskundige kan
de kraamverzorgende al in de vroege fase van de bevalling ingezet
worden voor continubegeleiding. Ze coacht en begeleidt de
zwangere vrouw en (eventueel) haar partner tijdens de
barensweeën zodat zij goed voorbereid zijn op de bevalling
Procesindicatoren
- Maakt kennis met de zwangere en neemt kennis van de sfeer in
huis, de houding van de partner, het geboorteplan* en de
instructie van de verloskundige en sluit haar handelen hierop
aan
- Voert de begeleiding uit conform overdracht en belinstructies
van de verloskundige
- Ze coacht en ondersteunt de zwangere emotioneel en fysiek
eveneens ten behoeve van pijnvermindering.
- Neemt tijdig contact op met verloskundige o.b.v. belinstructie
en de vooraf afgesproken signalen
- Is zich bewust van haar houding bij binnenkomst; biedt
veiligheid en vertrouwen
- Kent de observatiepunten m.b.t de barende tijdens de
verschillende fasen van de bevalling en sluit daar op aan
- Betrekt de partner bij de informatie en ondersteuning
- Handelt adequaat wanneer er angst en onzekerheid optreedt
bij de zwangere en haar partner
- Handelt adequaat in onvoorziene situaties zoals een
‘stortbevalling’
- Neemt tijdig contact op met de verloskundige op basis van de
belinstructie, de vooraf afgesproken signalen en op basis van
haar kennis van de verschillende fases van de bevalling en over
het fysiologisch verloop van de ontsluiting zowel bij de primi als
multi
Resultaatsindicatoren

- De zwangere en haar (eventuele) partner zijn adequaat
voorbereid op de uitdrijvingsfase conform het Kwaliteitskader
Vervroegde Partusassistentie
- Er is sprake van een goede en prettige onderlinge
samenwerking tussen kraamverzorgende en verloskundige

*) onder geboorteplan wordt hier een persoonlijk document bedoelt waarin de zwangere en haar
partner hun wensen en verwachtingen rondom de baring hebben vastgelegd
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De competentie is als 0 genummerd zodat deze nog voor ‘competentie 1 Bereidt de partusassistentie voor en
voert deze uit’ komt.

Een toevoeging van een competentie leidt ook tot wijziging van de tabel op blz. 17 waar kerntaken
en competenties met elkaar in verband worden gebracht. In onderstaande tabel is competentie 0
toegevoegd.
Kerntaak
1.Verlenen van partusassistentie
2. Ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke
basiszorg
3. Ondersteunen van de zorgvrager bij een
huishouden voeren
4. Ondersteunende begeleiding bieden
5. Zorgvrager voorlichting, advies en instructie geven
6. Samenwerken en afstemmen van zorg
7. Observeren, signaleren en rapporteren
8. Bijdragen aan het verbeteren van de organisatie
van de zorg, het beheer en de kwaliteit

Bijbehorende competenties
0, 1,3,10,12,13,15
2,3,5,6,8,9,10,13,14,15,16,17,20
4,6,7,9,10,12,13,14,15
2,4,6,8,10,13,14,16,18,19
2,4,8,910,13,14,15,18
10,13,15,17,18,19,22,24
3,4,10,11,12,13,19,22
10,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26

Aanscherping ondersteuning borstvoeding
Borstvoeding bevordert de gezondheid van moeder en kind. De kraamverzorgende speelt een
belangrijke rol in het voorlichting geven over en het ondersteunen bij het geven van borstvoeding. In
het beroepsprofiel komt borstvoeding weliswaar op meerdere plaatsen terug, maar dit kan
duidelijker. Derhalve wordt competentie 5 als volgt aangescherpt:
Competentie 9 Geeft voorlichting, advies en instructie over persoonlijke basiszorg en
zelfredzaamheid.
Toevoeging van de volgende procesindicator:
- Geeft informatie en voorlichting over borstvoeding en hanteert 10 WHO vuistregels voor het
welslagen van de borstvoeding zodat de kraamvrouw een weloverwogen keuze kan maken voor
borst- of flesvoeding.
Competentie 5. Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg
Aanvulling van de procesindicator: Geeft hulp bij borst- of flesvoeding
- Dit wordt: Geeft hulp bij borst- of flesvoeding en kan de 10 WHO vuistregels voor het welslagen
van de borstvoeding toepassen.
Deel 2 Contouren van de branchekwalificatie kraamverzorgende
Aanscherping van de instroomeisen (blz. 45) : Minimum instroomleeftijd is 21 jaar
De minimumleeftijd voor instroom in de branche-erkende verkorte kraamopleiding voor alle
varianten (dus variant A, B en C) is 21 jaar.
Aanscherping van de opleidingsduur (blz. 46)
De evaluatie van de branche erkende verkorte kraamopleiding is heeft ben geen aanleiding gegeven
voor wijziging van de opleidingsduur: De bandbreedte zoals beschreven op blz. 46 blijft gehandhaafd.
Wel willen de sociale partners nadrukkelijk vermelden dat de minimum en maximum opleidingsduur
afhankelijk is van de vooropleiding en de werkervaring van de leerling. Er wordt door de uitvoerder
van de erkenningsregeling gecontroleerd op het behaalde eindniveau2.
Toegevoegd wordt het minimaal aantal gemiddelde praktijkuren per week dat een leerling werkzaam
dient te zijn, te weten:
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Voor 2013 is dat Calibris Contract. Zie www.vvtopleidingen.nl voor de regeling.

- de kandidaat minimaal 18 uur in BPV werkzaam dient te zijn gedurende het opleidingstraject
Variant C;
- de kandidaat minimaal 12 uur in BPV werkzaam dient te zijn gedurende het opleidingstraject
Variant A of B;
Vervallen advies deelkwalificaties (blz. 44)
Met de invoering van de competentiegerichte kwalificatieprofiel is het systeem van deelkwalificaties
komen te vervallen. Het advies om de branche erkende kraamopleiding zolang mogelijk op basis van
deelkwalificaties te geven i.v.m het civiele effect-, komt derhalve te vervallen.

