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Bespreken van uitkomsten in kraambed 
In het BUZZ-project voeren we een nieuwe werkwijze in. We bespreken 

uitkomsten en ervaringen van de zorg tijdens de zwangerschap en de 

kraamtijd met de cliënte. Daarna kan samen besloten worden welke 

zorg er nodig is. Op 5 momenten in de zwangerschap en na de bevalling 

ontvangt de cliënte een vragenlijst van de Uitkomstenset Zwangerschap 

& Geboorte. Ze ontvangt ook een vragenlijst in de kraamtijd.  

Wat betekent dit voor jou als kraamverzorgende?  

In de kraamtijd vult de cliënte rond dag 3 een korte vragenlijst digitaal 

in. Je kan de kraamvrouw helpen herinneren dit in te vullen. De vragen 

gaan over het vertrouwen in het geven van borstvoeding en over de 

moeder-kindbinding. De verloskundige is verantwoordelijk voor het 

bespreken van de uitkomsten van de vragenlijst. Zij doet dit  samen met 

de ouders en met jou als kraamverzorgende tijdens de eerstvolgende 

visite. Jullie bespreken wat er nodig is aan zorg en maken daarover 

afspraken. Je legt dit vast in het kraamdossier.   

 

Wat kan je als kraamverzorgende doen?  

Als kraamverzorgende heb je al veel kennis over de thema’s 

borstvoeding en moeder-kindbinding. Je kan het kraamgezin hierin 

goed ondersteunen. Je kan ook voorlichting geven over andere thema’s 

die hiermee te maken hebben: bijvoorbeeld het stimuleren van veilige 

hechting, psychische klachten post partum en het shaken baby 

syndroom.  

Meer informatie kun je vinden op: 

o Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding, NCJ, 2015 

o Handboek Borstvoeding 

o Jullie eigen borstvoedingsprotocol 

o Diverse artikelen op het kennisplein van KCKZ. 
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 Looptijd:  1 september 2018 - 

31 december 2020. 

 Het BUZZ-project wordt 

mogelijk gemaakt door de 

subsidieregeling 'Het 

gebruiken van 

uitkomstinformatie voor 

Samen Beslissen' van 

Zorginstituut Nederland. 

 7 VSV’s nemen deel aan 

BUZZ: VSV Alliant (Utrecht), 

VSV Rondom Zwanger 

(Haarlem), VSV Leiden, VSV 

Zwolle, VSV Sophia 

(Rotterdam), VSV Twente en 

IGO Annature (Breda). 

 Samenwerking met de 

kennis-, branche- en 

beroepsverenigingen in de 

geboortezorg en jeugd-

gezondheidszorg.  

 Voor meer informatie, zie 

ook factsheet op BUZZ-

project website. 
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