
 

Cursussen kraamzorg bij Medsim voor ZZP-ers of in loondienst 

Beste kraamverzorgende, (ZZP-er of in loondienst bij een organisatie waar Medsim geen incompany trainingen verzorgt, 

Graag nodigen we u ook uit om cursussen te volgen via Medsim. We bieden u aan om zelf een keuze te maken uit het trainingsaanbod van Medsim. 

Aanbod voor ZZP-ers 
U betaalt hiervoor vooraf een bedrag van € 300,- (hiermee koopt u een strippenkaart, die 2 jaar geldig is). Op het moment dat deze factuur betaald is, mag u 
keuzes maken uit het aanbod van Medsim. U ontvangt hiervoor inloggegevens via een elektronisch leersysteem.  
Na elke inschrijving voor een cursus wordt het cursusgeld verrekend met het tegoed. Als uw tegoed op is, kunt u een nieuwe ‘strippenkaart’ kopen. 

Aanbod cursussen (dit aanbod kan worden uitgebreid of worden gewijzigd)**: 

U heeft op dit moment de keuze uit de volgende cursussen.  

(Kinder)EHBO en babyreanimatie     € 105,- 

Fysiologie en pathologie van de baring    € 115,- 

Pathologie in het kraambed      € 115,- 

Hyperbilirubinemie       €  60,- 

Kraamzorg na een vaginale kunstverlossing en een sectio  €  75,- 

Geboortezorg bij psychische en psychiatrische problematiek* €  60,-       *   Wordt nog maar enkele keren aangeboden. 

Hechting*         €  60,-       ** Prijzen worden jaarlijks met 2% geïndexeerd 

Acute verloskunde        € 145,- 

Wilt u van dit aanbod gebruikmaken? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens per mail van u (educatie@medsim.nl): Naam, adres, postcode en 

woonplaats, mobiele nummer, mailadres, factuuradres en factuurgegevens. Of ga naar www.medsim.nl/kraamzorg en laat uw gegevens achter. 

Vragen? 

De informatie over alle cursussen vindt u op www.medsim.nl/kraamzorg. Kiest u voor dit aanbod, dan hoeft u zich dus niet in te schrijven via onze website. 

U krijg dan van ons toegang tot onze elektronische leeromgeving. U heeft daarmee alle voordelen die een medewerker van een kraamzorgorganisatie heeft 

ook. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar educatie@medsim.nl.  

Medsim 

Dominee Theodor Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven 
Telefoon:  (040) 26 54 777    
Mail:   educatie@medsim.nl    
Internet:  www.medsim.nl 

Op de strippenkaart zijn de algemene voorwaarden van toepassing 

voor individuele inschrijvingen. U vindt deze op www.medsim.nl. 

De strippenkaart is geldig voor cursussen in de beroepsgroep en 2 

jaar geldig vanaf factuurdatum. De strippenkaart is niet overdraag-

baar. Bij een geannuleerde cursus 3 weken voor de cursusdatum 

mag deze cursus nog wel ingehaald worden. 


