Richtlijn inzet leerlingen in de kraamzorg Regio Zuid West Nederland
In het regionale Covid coördinatieteam is gesproken over de inzet van leerling
kraamverzorgenden in de gezinnen. Het belang van het gaan inzetten van leerlingen in de
praktijk is groot. Zonder voldoende praktijkuren behalen de leerlingen hun diploma niet en
dreigt er een (groter) tekort aan kraamverzorgenden te ontstaan deze zomer.
Gezien dit belang en de verruiming van de preventieve maatregelen in zijn
algemeenheid is het volgende afgesproken:
-

Instemming van de cliënt is vereist voor de inzet van een 2e persoon (vraag bij intake
en inzet).
o In dit specifieke geval zal extra uitleg nodig zijn aan klanten over de noodzaak
de leerlingen op te leiden. Zeker in verband met de strikte beperkingen die
gelden voor bezoek aan het kraamgezin door familie ed. ( NB. op korte termijn
wordt een uitspraak over het toelaten van bezoek verwacht)

-

Leerlingen kunnen ingezet worden in gezinnen zonder klachten die kunnen duiden op
COVID 19 besmetting

-

Het betreft personeel (kraamverzorgenden en leerling) zonder klachten

- De cliëntgebonden zorg wordt door 1 persoon gegeven, de tweede persoon blijft op
afstand (afhankelijk van fase in inwerk/leertraject zal dit begeleider of nieuwe medewerker
zijn)
-

1,5 meter afstand houden moet realiseerbaar zijn, dit is afhankelijk van huisvesting
(evt. in combinatie met gezinssamenstelling) van de cliënt

- De praktijkbegeleider geeft zoveel mogelijk advies/begeleiding op afstand
(telefonisch/videocall)
-

Gesprekken/evaluatie tussen leerling/omscholer/stagiaire en begeleider vinden niet
plaats in het gezin, maar telefonisch na afloop

-

De leerling wordt niet meer ingezet dan noodzakelijk om de benodigde hoeveelheid
BPV-uren te behalen om de opleiding conform de planning af te kunnen ronden.

-

Indien een gezinslid in de verhoogd risicogroep valt, worden geen leerlingen ingezet.

Bovenstaande is afgestemd met de regio coördinatoren Kraamzorg in de regio Zuidwest
Nederland en met een akkoord van het Covid coördinatieteam ZWN .
Deze werkwijze zal per 11 mei 2020 in gaan. Zie voor een nadere toelichting en uitwerking
ook de directie mail BO dd. 6 mei 2020.
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