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Inleiding

De Stichting Hulpverlening in Gezinnen, opgericht op 25 januari 1980, is geboren
uit de nood van de tijd. In het verleden is gebleken dat zorgverleners van be-
staande algemene instellingen, vanwege hun levenswandel en / of principes, niet
meer in onze gezinnen geaccepteerd konden worden. Sindsdien is geprobeerd
om verzorgenden uit onze eigen (gereformeerde) gezindte aan te trekken om,
waar en wanneer nodig, hulp te verlenen in onze gezinnen.
Omdat de zorgverlener tijdelijk een belangrijke plaats in het gezin van de cliënt
moet gaan innemen, is het niet alleen gewenst dat zij uit de eigen gezindte is,
maar vooral, dat zij de principes en geloofsovertuiging, zoals hierna beschreven
in paragraaf II, ook vrijwillig en volledig onderschrijft en uit wil dragen, niet al-
leen in haar werk maar ook in haar privé-leven.
In dat geval zal zij zonder twijfel aan de gedragsregels voldoen die het bestuur
van de SHG wenst te stellen.

Missie

De SHG ziet de geboorte van de mens als een wonder van God, Die alle dingen
bestuurt naar Zijn wil. De eerste mens is door God goed en naar Zijn evenbeeld
geschapen in het paradijs, maar de mens is door moedwillige ongehoorzaamheid
van God zijn Schepper afgevallen.  Iedere geboorte van een kind wijst  op de
noodzaak van wedergeboorte in de enige Verlosser van zonde de Heere Jezus
Christus. Het leven wordt door God voortgebracht en onderhouden, daarin heeft
de mens de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de beschermwaardig-
heid van het leven.

De SHG bemiddelt in kraamzorg tussen gezinnen en ZZP-kraamverzorgenden be-
horend tot de gereformeerde gezindte. SHG is een landelijk opererende stichting
waarin de verzorgenden zoveel mogelijk regionaal werken. De verzorgenden ver-
lenen zorg vanuit de visie dat Gods Woord de norm is voor ons handelen zowel
voor de cliënt als voor de kraamverzorgende. Alle kraamverzorgenden zijn zelf-
standig ondernemer.

Visie
De SHG kenmerkt zich door ‘Tevredenheid door kwaliteit met behoud van identi-
teit’ en hanteert de kernwaarden: identiteit, betrokkenheid en klantgerichtheid.
Vanuit deze leidende uitgangspunten, gebaseerd op de Bijbel in de Statenverta-
ling en de Drie Formulieren van Enigheid bieden de kraamverzorgenden overeen-
komstig de bovenstaande missie, deskundige hulp tijdens en na de geboorte aan
moeder en kind in het gezin. 
Alle  kraamverzorgenden werken volgens het  landelijke  indicatieprotocol  (LIP).
Boven de vastgestelde uren kan ook extra zorg worden geboden.

Gedragsregels
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De zorgverleners / medewerkers verplichten zich hun leven in te richten over-
eenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en in hun leven en
wandel een goed voorbeeld te zijn in de gezinnen. Het bestuur van de SHG heeft
nader vastgesteld dat onze zorgverleners / medewerkers aan de volgende ge-
dragsregels of minimumeisen dienen te voldoen:

1. De zorgverlener toont in kleding en uiterlijk dat zij een gereformeerde levens-
stijl aanhangt.

2. De zorgverlener heeft  vanwege haar beroep,  een nauwgezette geheimhou-
dingsplicht. Dit geldt in het bijzonder voor wat betreft zaken die zij in de ge-
zinnen hoort en ziet en waarvan zij het vertrouwelijke karakter dient te (on-
der)kennen, maar ook ten aanzien van de andere zorgverleners en medewer-
kenden van de SHG, kerkelijke gezindten, predikanten en ambtsdragers.

3. De zorgverlener werkt conform het Zorgprotocol ‘Hygiënisch werken’ van het
Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

4. Kleding van de zorgverlener is aangepast aan de hygiëne en infectie- preven-
tie regels. Het dragen van een broek/legging is niet toegestaan. 

5. De zorgverlener maakt tijdens werkuren geen gebruik van smartphone of mo-
biele telefoon voor privé doeleinden.

6. De zorgverlener werkt conform het beroepscompetentieprofiel  Kraamverzor-
gende van het KCKZ.

7. De zorgverlener is ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KCKZ en is
zelf verantwoordelijk voor het volgen van de verplichte bij- en nascholingen. 

Advies of hulp

Wanneer een zorgverlener advies of hulp nodig heeft kan zij contact op nemen
met de betreffende regioverzorgende of vertrouwenspersoon.
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