
Wat kun je van 
kraamzorg verwachten?



De intake

• Wanneer je inschrijving 
compleet is, krijg je een 
zorgovereenkomst opgestuurd. 

• Binnen 3 weken neemt een van 
onze contactpersonen 
telefonisch contact met je op. Je 
hebt gedurende je zwangerschap 
één contactpersoon.

• In de zevende maand van je 
zwangerschap vindt een 
intakegesprek plaats met je 
contactpersoon. 

De 
intake

Taken van een kraamverzorgende

Persoonlijke situatie

Informatie VDAMantelzorg

Aantal uren kraamzorg

Kennismaking Arbocheck

Op kraamvda.nl staan enkele filmpjes over de intake



Kraamzorg: wat kun je 
verwachten bij de bevalling?

• De kraamverzorgende ondersteunt jou bij de bevalling.

• De verloskundige belt de kraamzorg op voor assistentie. Binnen 1 
uur is de kraamverzorgende aanwezig.

• Zowel thuis als bij een verplaatste 

thuisbevalling (afhankelijk van het 

ziekenhuis) is de kraamverzorgende 

aanwezig. 



Kraamzorg: wat kun je 
verwachten in de kraamweek?

• De kraamverzorgende houdt de gezondheid van jou en je baby 
scherp in de gaten.

• Je kraamtijd is er om te herstellen van de bevalling en je leert hoe 
je zelfstandig en zeker van jezelf voor je baby kunt zorgen. De 
kraamverzorgende geeft je tips en adviezen. Zij helpt je graag 
goed op weg, door je de eerste week te ontlasten in het 
huishouden en de zorg voor je gezin gedeeltelijk over te nemen. 

De kraamverzorgende is er voor moeder en kind!



De kraamverzorgende zorgt 
voor structuur

• De eerste week na de bevalling is vaak best vermoeiend en 
onwennig. 

• Ineens ben je moeder en je wereld staat helemaal op zijn kop. 

• Jouw kraamverzorgende is je rots in de branding. 

• Zij zorgt voor structuur en houvast. 

• Zij zet alles weer op de rails en geeft je tips en adviezen.

De kraamverzorgende heeft een observerende, 
verzorgende en adviserende rol. De verloskundige 

blijft de eindverantwoordelijke. 



Een dag kraamzorg

De opstart

• De kraamverzorgende komt bij jou thuis, 
helpt met het opstarten van de dag en 
maakt het ontbijt klaar.

• Ze bespreekt hoe de avond en nacht 
gegaan zijn en observeert de gezondheid 
van moeder en kind.

• Later in de ochtend komt de verloskundige 
op visite, ze bespreekt het verloop van het 
kraambed. 



Een dag kraamzorg

Natuurlijk staat de kraamweek ook voor jou als vader vooral in het 
teken van het leren kennen van jullie pasgeboren baby. Daarnaast 
heb je een aantal belangrijke taken waarmee je rust brengt in je 
nieuwe gezin. 

Aangifte doen

Kraamvisite regelen

Huid-op-huid contact 
met je kindje

Verzorging baby

Boodschappen doen

Taken 
vader



Een dag kraamzorg

De kraamverzorgende houdt jouw gezondheid en herstel goed in de 
gaten. Twee keer per dag wordt je gecontroleerd en de bevindingen 
worden genoteerd in het kraamdossier.

Eventueel hechtingen

Baarmoederstand

Temperatuur en pols
Borsten en benen

Algemene controle

Controle 
moeder

Urine en ontlasting

Vloeien



Een dag kraamzorg

Tijd voor de controles bij je baby en samen doe je je baby in bad. 
Ook je partner en andere kinderen worden hierbij betrokken. Je 
wordt geholpen bij het geven van de borstvoeding of de voeding 
voor je baby wordt klaargemaakt.

Gewicht

Plas- en poepluiers

Temperatuur van de baby
Drinken, zuigreflex

Kleur en ademhaling

Controle 
baby

Navel

Reacties van de baby na de bevalling



Een dag kraamzorg

Jullie kindje wordt gevoed en verschoond

De kraamverzorgende geeft voorlichting over:

Voorkeurshouding

Overdracht GGD na de kraamtijd

Verzorging
(Borst)voeding

Hielprik / gehoortest

Controle 
baby

Shaken Baby Syndroom

Veilig slapen



Een dag kraamzorg

Rusttijd voor vader, moeder en kind.

Het is erg belangrijk om op krachten te komen.

De zorg voor moeder en kind staat altijd bovenaan.

In overleg zorgt de kraamverzorgende voor licht huishoudelijke 
taken. Iedere dag wordt het sanitair schoongemaakt in verband met 
de hygiëne.

Taken zoals stoffen, stofzuigen, wassen, was opruimen, strijken en 
indien gewenst de voorbereiding van de warme maaltijd gaan in 
overleg.

13.00-15.00 uur



Een dag kraamzorg

Op het einde van de dag neem je samen met de 
kraamverzorgende de dag door en worden 
eventueel de controles nogmaals uitgevoerd.

De kraamverzorgende biedt je een luisteren oor 
en de voortgang wordt vastgelegd in het zorgplan.

Verloop van de dag en nacht

Adviezen

Wat staat 
er in het 

zorgplan?
Observaties

Bevindingen



Een dag kraamzorg

• Samen kijk je terug op de dag.

• Geef bij je kraamverzorgende aan wat je prettig of fijn vindt, maar 
vertel ook wat je al minder prettig ervaren hebt. 

• Zo kijk je samen wat je hieraan kunt veranderen.

• Je krijgt adviezen en samen maak je goede afspraken, zodat je met 
een gerust en veilig gevoel de avond en nacht in kan gaan.

• Na de laatste voedingsronde en controle gaat de 
kraamverzorgende naar huis

“Geen dag en gezin zijn hetzelfde”



Hoeveel uren kraamzorg krijg je?

In het begin van de kraamweek zal de kraamverzorgende 
langer aanwezig zijn dan op het einde van de kraamweek. 

Het aantal toegekende uren is afhankelijk van:

• De gezondheid van jou en je baby

• De gezinssituatie

• Of er complicaties zijn bij jou en/of je baby



Hoeveel uren kraamzorg krijg je?

Hoeveel uren of dagen je toegewezen krijgt, verschilt per situatie.

Aantal dagen Aantal uren Toewijzing aantal uren

Tijdens intakegesprek

8 dagen Minimaal 24 uur Bijstellen 1e dag 
kraamweek

Bij borstvoeding 49 uur Beoordelen / bijstellen 
4e dag kraamweek

Bij kunstvoeding 45 uur



Bijzondere kraamzorg

In bijzondere gevallen kun je thuis een aantal uren kraamzorg krijgen, dit is 
afhankelijk van je zorgverzekering. Voorbeelden van bijzondere kraamzorg zijn:

• Als je kindje in de couveuse heeft gelegen; bij thuiskomst kan het fijn zijn als 
er nog kraamzorg gegeven wordt. Het hangt van je zorgverzekering af wat je 
vergoed krijgt. 

• Kraamzorg bij adoptie; soms wordt kraamzorg bij adoptie vergoed, je 
zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

• Kraamzorg bij overleden kindje; niets kan je voorbereiden op het verlies van 
je kindje. Alles loopt anders dan verwacht en een moeilijke en verdrietige 
periode volgt. Je hebt recht op kraamzorg, je bepaalt zelf of je hier gebruik 
van wil maken. Onze kraamverzorgende kan je emotioneel bijstaan, maar 
ook even de zorg van je huishouden overnemen. 



www.kraamvda.nl

kraam@kraamvda.nl

088 - 116 79 00

www.facebook.com/kraamzorgvda


