Het geboortelandschap

De sector kraamzorg maakt een belangrijk deel uit van de integrale geboortezorg. In de regio zijn kraamzorg samenwerkingsverbanden en verloskundige samenwerkingsverbanden ontstaan en worden nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
opgericht. Landelijk en regionaal houden heel veel mensen zich bezig met de geboortezorg. Om een beter overzicht te krijgen
hebben we alle spelers die invloed uitoefenen op het geboortezorglandschap in deze infographic weergegeven.
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Het geboortelandschap
1. ACM (Autoriteit Consument & Markt)
	Bestrijdt oneerlijke concurrentie en maakt het
makkelijker voor nieuwe aanbieders om op de
markt te komen.
2. Actief Ouderschap
	Zet zich in om de samenwerking tussen ouders
en professionals te versterken, door zich te richten op de professionals.
3. ActiZ Jeugd
	Brancheorganisatie van zorgondernemers waarbij het gezonde opgroeien en positief opvoeden
van kinderen voorop staat.
4.	AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam
Groningen)
	Onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied
van de verloskunde en Midwifery Science.
5.	AWKG (Academische Werkplaats voor Kraamzorg in de Geboortezorg)
	Platform voor kraamzorgorganisaties en andere
betrokkenen om samen onderzoek in de geboortezorg te ondernemen.
6. Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo)
	Ondersteunt en behartigt landelijk de belangen
van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg, met name in de kraamzorg.
7. CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
	Werknemersorganisatie, o.a. voor kraamverzorgenden, behartigt de belangen op het gebied
van werk en inkomen.
8. CPZ (College Perinatale Zorg)
	Landelijk college van alle veldpartijen in perinatale zorg dat als doel heeft de babysterfte in
Nederland te verminderen.
9.	ERKEN (Evaluatie Risicosignalering Kraambed
En Nazorg)-studie
	Onderzoek: Kraamverzorgende die zelfstandig
problemen signaleert, handelt in acute situaties
en rapporteert aan betreffende discipline.
10.	FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de
zorg)
	Zet zich als werknemersorganisatie in voor
goede arbeidsvoorwaarden voor professionals in
de zorg, waaronder kraamverzorgenden.
11.	FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
	Komt op voor de belangen van werknemers,
waaronder kraamverzorgenden, op het gebied
van werk, inkomen en zorg.

 2. Geboortebeweging
1
	Zet het recht van de vrouw om haar kind te dragen, baren en verzorgen op haar eigen voorop
in de samenleving.
13. GGD-GHOR Nederland
	Vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid en draagt bij aan oplossingen voor jeugd,
sociaal domein en veiligheid.
14. HP4ALL (Healthy Pregnancy 4 All)
	Project in gemeenten met meer achterstandsproblematiek en meer ongunstige zwangerschapsuitkomsten dan gemiddeld.
15.	IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
	Bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg
door toezicht, handhaving en opsporing van
strafbare feiten bewaken.
16. KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg)
	Gaat over de inhoud van de kraamzorg, de
professionalisering van de kraamverzorgenden
en de profilering van de kraamzorgsector.
17.	KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen)
	Beroepsvereniging van en door verloskundigen.
18. KSV (Kraamzorg Samenwerkingsverband)
	Bevordert collectief de kwaliteit in de zorgketen van geboortezorg door o.a. gezamenlijke
afspraken en één regionaal aanspreekpunt.
19. LOC zeggenschap in de zorg
	Spreekbuis voor cliënten(raden) en pleit voor
aandacht voor de algehele gezondheid van
mensen en waardevolle zorg.
20. MBO verzorgende IG – Kraamzorg (ROC)
Opleiding tot kraamverzorgende.
21. MinFin (Ministerie van Financiën)
	Zorgt voor overheidsinkomsten, ziet toe op
besteding, is verantwoordelijk voor de fiscale
wetgeving en houdt toezicht op naleving ervan.
22.	MinSZW (Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid)
	Werkt aan een sociaal en economisch krachtig
Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
23.	MinVWS (Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport)
	Stimuleert gezond gedrag, versterkt de sociale
infrastructuur en maakt het mogelijk dat dat
iedereen verantwoord kan sporten.

24.	NBvK (Nederlandse Beroepsvereniging Voor
Kraamverzorgenden)
	Bewaakt en komt op voor de belangen van
kraamverzorgenden.
25.	NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
	Streeft naar een wereld waarin alle kinderen
veilig en gezond opgroeien door stevige inzet
op preventie van maatschappelijk uitdagingen.
26.	NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)
	Heeft als doel het bevorderen van de zorgkwaliteit voor zieke en gezonde kinderen van
geboorte tot volwassenheid.
27.	NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
	Wetenschappelijke beroepsvereniging voor
gynaecologen wil de kwaliteit bewaken van de
vrouwengezondheidszorg.
28.	NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
	Behartigt belangen voor algemene ziekenhuizen
en categorale instellingen op zorginhoudelijk,
economisch en sociaal vlak.
29.	NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)
	Toezichthouder op zorgaanbieders en zorgverzekeraars opdat op tijd goede en betaalbare zorg
beschikbaar is wanneer nodig.
30. NU’91
	Vakbond en belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden, waaronder kraamverzorgenden.
31. Patiëntenfederatie Nederland
	Verstevigt de positie van patiënten door te
zorgen dat de zorg steeds beter aansluit bij wat
mensen vragen.
32. Perined (databank)
	Heeft als doel de kwaliteit van de perinatale
zorgverlening in Nederland te verhogen door te
kijken hoe het beter kan.
33.	SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
	Erkent en ondersteunt leerbedrijven omdat het
onderwijs en het bedrijfsleven belangrijk zijn bij
het opleiden van jonge vakmensen.

34.	V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland)
	Ontwikkelt, bevorder en bewaakt de kennis,
kunde en kwaliteit van zorg voor de gezondheid
en het welzijn van het gezin.
35. Verkorte opleiding tot kraamverzorgende
	Biedt alleen de onderdelenå aan die nodig zijn
voor de kraamzorg, wat het minder breed maakt
dan de volledige opleiding.
36. Voedingscentrum
	Biedt wetenschappelijke en onafhankelijke
informatie over een gezonde, veilige en meer
duurzame voedselkeuze.
37. VSV (Verloskundig Samenwerkingsverband)
	Samenwerkingsverband gecentreerd rondom
ziekenhuizen om gezamenlijke afspraken te
maken.
38. Zelfbewust Zwanger
	Zwangeren zelfbewust keuzes laten maken door
theoretische en praktische voorlichting, zodat zij
bij tegenslag veerkrachtig reageren.
39. ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
	Het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg, gericht op het bevorderen van
gezondheid en kwaliteit van leven.
40. ZonMw (onderzoeken kraamzorg)
	Financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert
het gebruik van de ontwikkelde kennis, om
daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.
41. Zorginstituut Nederland
	Zorgt dat elke burger toegang houdt tot goede
zorg tegen aanvaardbare kosten voor iedereen,
door adviseren en kwaliteitsbevordering.
42. Zorg voor borstvoeding
	Zorgt dat belanghebbenden gerechtvaardigd
vertrouwen kunnen hebben in alle onder haar
toezicht uitgegeven certificeringsrapport.
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