PGD-kader 2020 partnerinitiatieven:

Geboortezorg Eigenwijs
Het PGD Kader 2020 faciliteert de ontwikkeling en opschaling van Persoonlijke
GezondheidsDossiers. Daarbij werken we samen met bestaande initiatieven op dit
gebied. Met trots presenteren we onze partners op www.pgdkader2020.nl. In deze
uitgave: Geboortezorg Eigenwijs, de eerste kraamzorgorganisatie in Nederland die
werkt met een digitaal kraamdossier.

Hoe het begon

-

-

In april 2014 is de organisatie Geboortezorg EigenWijs opgericht en eind 2014 zijn
ze gestart met de eerste cliënten. Ze leveren kraamzorg op eigen wijze, waarbij het
kraamdossier volledig is gedigitaliseerd. Redenen om het kraamdossier te
digitaliseren:
het past bij de gewenste uitstraling van de organisatie: jong, fris en hip.
de content van een digitaal dossier kan je makkelijker, sneller en goedkoper
aanpassen. 7,50 euro drukwerk per papieren dossier; en omdat zij altijd met de
nieuwste standaarden en informatie en werken kan naar verwachting kostenbesparend gewerkt worden. Het werken met een digitaal dossier levert tijdwinst
op voor de kraamverzorgende; 1,5 uur administratie per kraamperiode van 8 tot 10
dagen. Door de tijdwinst kan de kraamverzorgende meer tijd besteden aan zorg
voor moeder en kind.
snelle en veilige informatieuitwisseling met ketenpartners (i.s.m. partijen komen zij
tot een multidisciplinaire plan).
persoonlijk kraamdossier biedt meerwaarde voor cliënten. Kunnen zelf persoonlijke
notities en foto’s toevoegen. Cliënten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Hoe het werkt
Het digitaal kraamdossier beschikt over drie omgevingen:
Een omgeving voor het centraal kantoor:
voor dossiertoewijzing, versturen van activatiemails, kwaliteitsmonitoring
kraamverzorgenden, door in te loggen in het dossier van de kraamverzorgende.
Een werkomgeving voor de kraamspecialist:
Bevallingsverslag. Registreren gegevens intakegesprek, sociale en formele netwerk
van cliënt, TNO signaleringslijst, metingen medische controles, customised tips /
instructies voor cliënt, afspraken etc.
Een omgeving voor de cliënt:
zij kunnen persoonlijke notities bijhouden die niet voor de kraamspecialist te zien
zijn, foto’s uploaden, medische controles inzien (pols, temperatuur, gewicht),
voorlichting en instructies nalezen die zij ontvangen gedurende de kraamperiode,
informatie over. Tips over voeding, huilen, hielprikje etc. Ze kunnen vragen stellen
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aan de kraamspecialist, afspraken bijhouden. Als de cliënt geen tablet heeft, dan
kan zij een tablet in bruikleen krijgen gedurende de kraamperiode.
Aan het eind van het traject ontvangt de cliënt een pdf als naslagwerk. Ook na de
kraamperiode behoudt cliënt toegang tot haar eigen kraamdossier.

De cijfers
Op dit moment staan 45 mensen ingeschreven. 85% van de cliënten heeft extra
ondersteuningsvraag door bijvoorbeeld psychosociale vraagstukken. Geboortezorg
EigenWijs biedt kraamzorg aan in regio Midden Nederland. Xsarus is de leverancier.
Het digitaal kraamdossier voldoet aan de landelijke standaarden (werkt via
zorgmail).

De toekomst
Digitale aanverwante ‘special need dossiers’ ontwikkelen en aanbieden. Denk
hierbij aan ‘geboren afscheid’. Digitaal kraamdossier landelijk uitrollen; hiertoe is
contact met branche organisaties zoals ActiZ en BTN. Ketenzorg met zorgmail laten
werken. Samen met Achmea zijn ze mee bezig. Perinitaal web dossier - koppelen
aan digitaal dossier.
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