
Toekomstvisie

Ontwikkelingen in de kraamzorg
Wat zijn de trends op onze werkgebied? Jonge gezinnen 
houden zich steeds meer bezig met ontwikkelingen 
op internet en sociale media. Daar halen ze vaak ook 
hun informatie vandaan over voeding en over hun 
gezondheid. Vrouwen komen na de bevalling sneller 
thuis, zelfs bij sectio vandaag, morgen weer thuis.

De visie: wat willen wij veranderen?
Opleiden van kraamverzorgenden met een visie en een 
missie, kraamverzorgenden die ergens voor staan en 
die een brede kennis hebben op HBO bachelor niveau. 
Kraamverzorgenden worden begeleid op christelijke basis 
en onze opleiding is toegankelijk voor iedereen die dat 
wenst. Ze kunnen zelfstandig en betrouwbaar te werk 
gaan. De kwaliteit van voeding voor moeder en kind staat 
centraal bij Marcelle’s Academy. Kraamverzorgenden 
hebben een bredere verdieping en inzicht en zijn 
gespecialiseerd in het begeleiden van gezonde voeding 
en borstvoeding. Wij geven  kraamverzorgenden een 
volwaardige erkende opleiding, gezien het feit dat zij 
veel zelfstandige handelingen verrichten, observeren en 
signaleren en zij de risicofactoren bepalen. Daarnaast 
zijn zij het eerste aanspreekpunt in het gezin als het gaat 
om doorverwijzingen naar de verloskundige, huisarts 
of ziekenhuis enzovoorts. Dat zorgmedewerkers meer 
waardering, erkenning en meer geld krijgen. 

Concretisering 
Positieve bijdrage voor de kraamzorg is dat de pro-
fessionaliteit wordt verbeterd en kraamverzorgenden 

serieuze partners in de zorg worden. Ons bedrijf 
verbetert het kennisniveau en daardoor betere 
professionaliteit en meer zelfvertrouwen voor de 
medewerkers, leerlingen en zorgvragers. Gevolg voor 
de eigen rol is dat de innovator allround moet zijn. 

Grootste obstakels
• Er zijn veel organisaties die opleidingen aanbieden 

(in losse delen) die goedkoper lijken
• Geen subsidie voor langer lopende opleidingen
• Het niet erkennen van de intensiviteit waar een 

kraamverzorgende mee te maken heeft: bij acute 
situaties worden zij als eerste gebeld

Oplossing(srichting)
• Wie: de overheid, opleidingsinstituten, verzekeringen, 

zorgprofessionals zoals verloskundigen, huisartsen, 
ziekenhuizen en wijkteams

• Wat: erkenning, subsidie, fi nanciële middelen om in 
deze opleiding de kwaliteit te waarborgen

• Intern: medewerkers krijgen de erkenning die zij 
verdienen, anders zijn ze net als Boa’s zonder stok 
die in acute situatie zich niet kunnen verweren 

• Extern: overheid, zichtbaarheid bij andere 
zorgprofessionals, zoals de verloskundige, de 
ziekenhuizen, huisartsen en wijkteams

• De kraamverzorgende heeft de juiste kennis
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