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Medicatiegebruik  
 

1. Introductie 

Kraamverzorgenden mogen geen advies uitbrengen over medicijnen en 

zelfzorgmiddelen. Ze moeten echter wel de onderbouwing van het gebruik van 

medicijnen en zelfzorgmiddelen kennen. 

 

2. Doel & resultaat 

De kraamverzorgende informeert de verloskundige bij medicatiegebruik of behoefte 

aan medicatie door de kraamvrouw of pasgeborene. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Kraamvrouwen en/of pasgeborene met (pijn)klachten en/of medicatiegebruik. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

In het kraambed is de verloskundige eindverantwoordelijk voor de verleende zorg, dus 

in dit geval het beleid bij (pijn)klachten en/ of medicatiegebruik.  

De kraamverzorgende signaleert, observeert en rapporteert aan de verloskundige. 

 

5. Benodigdheden 

• Zorgdossier 

6. Werkwijze 

De kraamverzorgende draagt geen verantwoordelijkheid voor de medicatie van de 

kraamvrouw en pasgeborene. Zij mogen ook geen advies uitbrengen over 

(zelfzorg)medicijnen en andere middelen en deze ook niet geven aan kraamvrouwen 

en pasgeborenen. Dit geldt voor: 

o medicijnen die op recept (voorgeschreven door verloskundige of arts) 

verkrijgbaar zijn bij de apotheek; 

o medicijnen zonder recept; 

o homeopathische en fytotherapeutische (kruiden) middelen; 

o huismiddelen (bijv. gebruik van sodabad bij ontstekingen); 

o vitaminen. 

 

De kraamverzorgende signaleert, observeert en rapporteert aan de verloskundige. Bij 

(pijn)klachten informeert de kraamverzorgende de verloskundige hierover en vraagt zij 

haar om advies en/of actie.  



   Zorgprotocol 

 

 
Medicatiegebruik Vastgesteld d.d.: 01-05-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-05-2022 

Versie: 2.0  Pagina 2 van 2 
             

De kraamverzorgende geeft zelf geen advies over soort en dosering van medicatie. De 

verloskundige kan een medicijn adviseren en/of voorschrijven en is daar zelf 

verantwoordelijk voor. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen, huismiddelen, 

homeopathische middelen en vitaminen.  

 

Voor de pasgeborene geldt dat de ouders als wettelijk vertegenwoordiger medicatie 

mogen toedienen.  

 

7. Verslaglegging/overdracht van informatie 

De kraamverzorgende  

• Noteert in het zorgdossier welke medicijnen en zelfzorgmiddelen gebruikt 

worden.  

• Noteert in het zorgdossier het advies van de verloskundige e/of arts. 

• Signaleert en rapport over (pijn)klachten en/of bij gebruik van medicatie aan de 

verloskundige. 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Rapport Kraamzorg in ontwikkeling, IGZ 2009 

• Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende (KCKZ, 2017) 

 

 

  

https://www.kennispoort-verloskunde.nl/overigepublicatie/rapport-igz-kraamzorg-in-ontwikkeling/
https://www.kckz.nl/wp-content/uploads/2017/03/KCKZ-Beroepscompetentieprofiel_definitief-1.pdf

