
De Kraamzorgspecialist digitalisering ondersteunt haar collega's maar ook klanten in het veld met
digitale dossiers en gegevensuitwisseling in het programma Atermes. 
De Kraamzorgspecialist leert haar collega's het digitale dossier in te vullen, hoe de cliënt er in mee
te nemen en hoe om te gaan met het medewerkersportaal?
Deze kraamverzorgende is de linking pin tussen kantoor en thuissituaties. 

De functie Kraamzorgspecialist is een functie
waarin de kraamverzorgende een stapje hoger
kan gaan door zich te specialiseren op een
bepaald gebied. 
Om een stap hoger te kunnen gaan, wordt een
cursus aangeboden. De kraamverzorgende
leert nieuwe vaardigheden en krijgt op deze
manier nieuwe verantwoordelijkheden. 
Bij PKZ Kraamzorg hebben we momenteel
Kraamzorgspecialist partus verpleegkundige
handelingen en Kraamzorgspecialist
digitalisering. 
In de toekomst zou er ook een functie
Kraamzorgspecialist psychologische klachten
kunnen worden gecreëerd. 

Linda Bregman: ''Om jong talent aan te trekken en
binnen de organisatie te houden moet groei en
uitdaging mogelijk worden gemaakt. Wij hebben
hiervoor de functie Kraamzorgspecialist gecreëerd.''

Wat brengt het jullie werknemers? 

Met de functie Kraamzorgspecialist bieden
wij de kraamverzorgende meer loopbaan
perspectief.
Ook is hierdoor meer ruimte voor
ontwikkeling en doorleren. 

HOE TREK JE MEER JONG TALENT AAN EN HOE
HOUD JE DIT TALENT BINNEN DE ORGANISATIE? 

Bekijk via de QR code het
interview met
Kraamzorgspecialist Diana
van Meurs en luister wat
deze functie inhoudt en
wat dit voor haar biedt. 

Directeur Linda Bregman aan het woord 

LEDEN VAN BO DELEN BEST PRACTICES: 
HET WOORD IS AAN PKZ KRAAMZORG 

Wat houdt de functie Kraamzorgspecialist in? 

Kraamzorgspecialist partus verpleegkundige 
handelingen?

 Kraamzorgspecialist digitalisering

Nieuwsgierig? 

De Kraamzorgspecialist partus verpleegkundige
handelingen is bekwaam in: 

Demo's op de
werkvloer

 
''De kraamverzorgende verricht de handelingen

altijd onder supervisie van de verloskundige en voert
deze alleen uit met toestemming van cliënt''

aansluiten CTG;
zorg rondom katheter.

bloeddruk meten;
injecteren;

De Kraamzorgspecialist van
PKZ is tot nu toe enkel voor
deze onderdelen geschoold.
(Geaccrediteerde scholing
via KCKZ).

Het scholingsplan voor deze
onderdelen is zelf ontwikkeld
door PKZ, en wordt nog ter
accreditatie bij KCKZ
voorgelegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRN112dncYI
https://www.youtube.com/watch?v=lRN112dncYI

