
 

  Pagina 1  

Functiebeschrijving 
 
Naam organisatie:   RST Zorgverleners 
Naam functie:    Kraamverzorgende 
FWG:     35 
Status:     Vastgesteld april 2011 

 
Plaats in de organisatie 
De kraamverzorgende ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende kraamzorg.  
 
Doel van de functie 
Het bieden van cliëntgerichte zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan moeder, 
echtgenoot en kind ten behoeve van het geestelijk en fysiek herstel van de kraamvrouw en het 
algemeen welbevinden van het kind. Zorgt voor de integratie van het kind binnen het gezin en 
signaleert en rapporteert in een vroeg stadium problemen bij moeder en/of kind(eren). 
De kraamverzorgende werkt met de wettelijke bepalingen en protocollen vanuit het LIP en aan de 
hand van de met de cliënt gemaakte afspraken in het zorgplan. 
 
Resultaatgebieden  
 
1.Verlenen van partusassistentie 

 Is aanwezig tijdens de ontsluiting, de uitdrijving en het nageboortetijdperk 

 Treft voorbereidingen voor de bevalling; maakt kraamkamer klaar, organiseert materialen 

 Assisteert de verloskundige tijdens en na de bevalling  

 Biedt in de verschillende fasen tijdens de bevalling de noodzakelijke begeleiding en 
ondersteuning aan de kraamvrouw 

 Verzorgt de kraamvrouw en de pasgeborene na de partus en voert controles uit 
 
2. Ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg en huishouden 

 Ondersteunt kraamvrouw bij persoonlijke basiszorg (ADL) en die van pasgeborene 

 Stimuleert de kraamvrouw de zorg voor zichzelf, de pasgeborene en de rest van het gezin 
na de kraamtijd zelfstandig op zich te nemen 

 Adviseert en begeleidt ten aanzien van (borst)voeding en verzorging van de pasgeborene 

 Waarborgt de hygiëne voor de kraamvrouw en de pasgeborene 

 Verricht huishoudelijke werkzaamheden volgens afspraak en in overleg met het gezin 
 
3. Signalering, voorlichting en advies 

 Observeert pasgeborene, moeder en gezin. 

 Signaleert (potentiële) problemen bij de moeder, in de ontwikkeling van het kind of in de 
gezinssituatie 

 Overlegt zonodig over gesignaleerde problemen met verloskundige/huisarts, 
leidinggevende of andere disciplines 

 Zorgt in overleg met verloskundige zonodig voor een herindicatie of verwijzing 

 Biedt informatie, advies en instructie aan kraamvrouw, echtgenoot, gezinsleden of 
mantelzorg 

 
4. Afstemmen en rapporteren van zorg 

 Bepaalt samen met de kraamvrouw, echtgenoot en andere naasten de zorgafspraken in 
het zorgplan. 

 Stelt op basis van evaluaties en geconstateerde veranderingen in de situatie van de 
kraamvrouw het zorgplan in overleg met het kraamgezin en/of de verloskundige bij. 

 Rapporteert over de zorgverlening en evalueert de uitvoering van de resultaten van de zorg 

 Draagt zorg voor een goede overdracht aan JGZ en andere disciplines 
 
5. Overige werkzaamheden 

 Heeft periodiek overleg met collega’s en leidinggevenden  
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 Werkt nieuwe medewerkers in 

 Begeleidt leerlingen of stagiaires  

 Draagt zorg voor een goede afstemming en samenwerking met de planning 
 

 
Functie-eisen 
 
Kennis 
Is in het bezit van het diploma kraamverzorgende, verzorgende niveau 3 (kraamdifferentiatie) of 
gelijkwaardig. Kennis van de organisatie, procedures, interne regelingen en wettelijke bepalingen 
is vereist. 
Vakkennis wordt op peil gehouden door (verplichte) scholing en het lezen van vakliteratuur.  
 
Zelfstandigheid  
De werkzaamheden worden zelfstandig aan de hand van een standaard zorgplan uitgevoerd. De 
kraamverzorgende is zelf verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de in 
het zorgplan gemaakte afspraken. De kraamverzorgende moet prioriteiten kunnen stellen en 
knelpunten kunnen signaleren. Alledaagse problemen moeten zelfstandig opgelost kunnen 
worden. 
Terugval is mogelijk op de leidinggevende en verloskundige/huisarts.  
 
Sociale vaardigheden 
De kraamverzorgende beschikt over tact, overredingskracht en empathie in het omgaan met de 
cliënt, ook in hectische situaties. 
Ze is sociaal en communicatief vaardig, toont respect voor de kraamvrouw, haar echtgenoot en 
andere gezinsleden. Zij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de wensen en normen en 
waarden van het kraamgezin. 
Kan een functionele relatie aangaan, onderhouden en afbouwen met een cliënt. Is in staat samen 
te werken met collega’s en andere disciplines. 
Kan leerlingen en stagiaires motiveren en begeleiden volgens het BPV-beleid.   
 
Risico’s verantwoordelijkheden en invloed 
Onzorgvuldig handelen, het onjuist inschatten en interpreteren van feiten kan fysieke en 
psychische schade toebrengen aan de cliënt en/of de pasgeborene. Indirect kan dit schade 
toebrengen aan de instelling. De kraamverzorgende heeft invloed op het in overleg met de cliënt 
vaststellen van het zorgplan. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het geven van voorlichting, advies en instructie 
aan kraamvrouw en echtgenoot en bij het communiceren met familie, collega’s en andere 
disciplines. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van het zorgplan en de 
rapportage in het zorgdossier. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheden zijn nodig in verband met het uitvoeren van de voorkomende 
verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden in wisselende omstandigheden. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid en langdurige concentratie is nodig voor het alert kunnen reageren op 
veranderingen in de toestand van de kraamvrouw en de pasgeborene.  
Door mogelijke hectiek in het gezin kan de oplettendheid en concentratie bemoeilijkt worden. 
Onvoldoende oplettendheid kan vervelende en/of schadelijke gevolgen hebben voor de 
kraamvrouw of de pasgeborene.  
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Overige functie-eisen 
Eisen worden gesteld aan volharding, doorzettingsvermogen en overredingskracht bij de uitvoering 
van het zorgplan. Kennis van hygiëne is nodig bij het uitvoeren van verzorgende en huishoudelijk 
werkzaamheden. Integriteit is vereist bij het verzorgen van de kraamvrouw en het omgaan met 
vertrouwelijke gegevens.  
Eisen worden gesteld aan uitstraling en gedrag in verband met de contacten met cliënten en 
familieleden. Kennis van het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van afwijkingen in de 
gezondheidstoestand van kraamvrouw en pasgeborene.  
Nauwkeurigheid is nodig bij de verslaglegging. 
De kraamverzorgende is flexibel en kan omgaan met stressvolle en emotionele gezinssituaties. 
Bezit van een rijbewijs en de beschikking over een auto is vereist. 
 
Bezwarende omstandigheden 
Fysieke belasting treedt op bij het verrichten van verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden. 
Er is sprake van enige psychische belasting bij de confrontatie met ziekte, leed, onmacht en angst- 
en onzekerheidsgevoelens van de kraamvrouw en familie. Ook kan psychische belasting ontstaan 
door het soms langdurig op wacht staan en door de onregelmatige werktijden. 
Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in contact komen met onaangename en/of 
schadelijke stoffen (bloed, excreta, etc.).  
Het uitvoeren van verzorgende werkzaamheden kan een risico vormen voor lichamelijk letsel. 
 
Aanhangsel bij deze functiebeschrijving is de taakomschrijving van intaker en/of werkbegeleider, 
indien van toepassing.  
 
 


