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SAMENVATTING 

Inleiding en vraagstelling 
Er is op een aantal regionale initiatieven na geen sprake van indicatiestelling in de kraamzorg. De 
toekenning van uren kraamzorg is niet transparant en eenduidig. Daarom hebben LVT (Landelijke 
Vereniging voor Thuiszorg), BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland), Sting (Landelijke Beroeps-
vereniging van de Verzorging) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) in samenwerking met de KNOV 
(Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) een landelijk indicatieprotocol Kraamzorg 
ontwikkeld. Met dit indicatieprotocol wordt de inzet van kraamzorg in de kraamperiode geobjectiveerd. 
De inzet van partusassistentie is buiten beschouwing gelaten.  
 
Projectopzet 
Bij de ontwikkeling van het indicatieprotocol Kraamzorg is gekozen voor een aanpak die nauw  
aansluit bij de ervaringen uit de praktijk en die zoveel als mogelijk is gebaseerd op consensus over de 
inhoud van het protocol.  
Op basis van landelijke literatuur, ervaringen in het land en de gangbare professionele normen is het 
inhoudelijke landelijke indicatieprotocol Kraamzorg ontwikkeld. Dit protocol is door middel van 
klankbordgroepbijeenkomsten en een werkconferentie aan het veld voorgelegd en getoetst. Voor de 
sturing en besluitvorming in het project is gebruik gemaakt van een stuurgroep waarin de landelijk 
betrokken partijen zitting hadden genomen.  
 
De visie 
Als basis voor kraamzorg is een visie op kraamzorg ontwikkeld. De volgende punten staan in deze 
visie centraal.  
§ Eigen verantwoordelijkheid van de kraamvrouw/het gezin. 
§ Omslag van wensen van de kraamvrouw/het gezin naar de zorgbehoefte van de kraamvrouw 

en het kind. 
§ Samenhang tussen lichamelijke, geestelijke, psycho-sociale en maatschappelijke aspecten. 
§ Kraamzorg maakt onderdeel uit van ketenzorg. 
 
Indicatiestelling 
De (her)indicatie wordt integraal, deskundig en objectief gesteld door een beroepsbeoefenaar/ intaker. 
Een ander zou in dezelfde situatie op basis van dezelfde argumenten tot een vergelijkbaar oordeel 
over de aard en de omvang van de kraamzorg moeten komen. Er wordt bij de (her)indicatiestelling 
gebruik gemaakt va n het wegingskader wat voor de indicatiestelling in de kraamzorg is ontwikkeld.  
Het werkproces kraamzorg is in kaart gebracht. De (her)indicatie wordt op een drietal momenten 
gesteld: 
§ Tijdens de zwangerschap 

Tijdens de zwangerschap wordt de indicatie gesteld door een intaker die daartoe bekwaam is.  
§ Kort na de bevalling 

De huisarts of verloskundige is medisch verantwoordelijk voor het kraambed. Deze stelt de 
diagnose over de situatie van de moeder en het kind en legt de diagnose vast in het 
kraamzorgdossier. De kraamzorgaanbieder is verantwoordelijk om op basis van een 
veranderende zorgbehoefte een passend aanbod te doen voor kraamzorg. De herindicatie en 
de daartoe behorende onderbouwing wordt vastgelegd in het kraamzorgdossier.  
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§ In de kraamperiode, in ieder geval op de derde of vierde dag 

In de kraamperiode verloopt het stellen van de herindicatie op dezelfde wijze als kort na de 
bevalling.  

 
Doordat de (her)indicatie met bijbehorende argumenten wordt vastgelegd in het kraamzorgdossier is 
het mogelijk achteraf vast te stellen of op basis van valide argumenten de juiste zorg is ingezet.  
 
Kraamzorg 
Kraamzorg is in een zevental producten gedefinieerd, namelijk: 
1. verzorging en controle van de kraamvrouw; 
2. verzorging en controle van het kind; 
3. voorlichting en instructie;  
4. observeren, signaleren en rapporteren;  
5. waarborgen hygiëne;  
6. verzorging en/of opvang van huisgenoten; 
7. a huishoudelijke taken basis 

b huishoudelijke taken extra 
 
Er zijn vier kraamzorgpakketten onderscheiden namelijk: 
§ Basispakket (inclusief borstvoeding) 

Bij geen bijzonderheden in het kraamgezin wordt een pakket van 44 uur kraamzorg over 8 
dagen ingezet. Er zijn geen meer/ minder factoren van toepassing (omgevingsfactoren, 
moederfactoren en/of kind factoren). De inzet vindt plaats op alle producten met uitzondering 
van verzorging en opvang van huisgenoten en huishoudelijke taken extra. 

§ Meerzorgpakket 
Het Meerzorgpakket wordt ingezet wanneer één van de meerfactoren van toepassing is. In dit 
pakket is naast extra inzet van kraamzorg op de producten uit het basispakket ook inzet op de 
producten verzorging en opvang van huisgenoten en huishoudelijke taken extra mogelijk. Bij 
invulling van het Meerzorgpakket wordt, afhankelijk van de situatie, de zorgbehoefte bepaald. 
De zorgbehoefte wordt vertaald naar aard en omvang van de kraamzorg en vastgelegd in een 
Meerzorgpakket. De omvang van het Meerzorgpakket valt inclusief partusassistentie binnen 
de grenzen van de Ziekenfondswet c.q. de Zorgverzekeringswet. 

§ Minderzorgpakket 
Het Minderzorgpakket is van toepassing als één van de minderfactoren (omgevingsfactoren, 
moederfactoren en/of kind factoren) van toepassing is. Of als het kraamgezin zelf minder zorg 
wil afnemen, omdat zij in staat zijn zelf in een aantal taken te voorzien. De invulling van het 
minderzorgpakket verloopt op dezelfde wijze als de invulling van het Meerzorgpakket. 

§ Minimumzorgpakket 
Het Minimumzorgpakket is gebaseerd op het wettelijke minimum van 24 uur exclusief 
partusassistentie. In dit pakket zijn de producten waarborgen hygiëne, verzorging en opvang 
van huisgenoten en huishoudelijke taken extra niet opgenomen. Dit pakket is onvoldoende om 
voldoende kwaliteit te bieden in de kraamzorg zoals tussen partijen is overeengekomen in de 
basiskwaliteitseisen Kraamzorg. 
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INLEIDING 

De kraamzorg in Nederland wordt als zorgvoorziening binnen het Nederlandse bestel van Gezond-
heidszorg zeer gewaardeerd. Het is uniek in Europa dat vrouwen thuis kunnen bevallen en aan-
sluitend professionele kraamzorg krijgen, die de moeder en het kind - en in het verlengde daarvan het 
gezin - verzorgen, begeleiden en ondersteunen, zodat zij met elkaar een goede start maken. Het 
grootste deel van de vrouwen die poliklinisch of in een geboorte- of kraamhotel bevalt,  
gaat daarna naar huis en ontvangt aansluitend daarop professionele kraamzorg. En ook voor vrouwen 
die om medische redenen in het ziekenhuis bevallen en in de kraamperiode naar huis gaan, 
ontvangen professionele kraamzorg. 
 
In de afgelopen jaren zijn er de nodige ontwikkelingen geweest ten aanzien van de kraamzorg. In de 
jaren tachtig en negentig was er een tekort aan kraamverzorgenden waardoor niet in alle gezinnen in 
de benodigde deskundige inzet kon worden voorzien. In de jaren negentig kwamen de tarieven van de 
kraamzorg onder druk te staan. Verzekeraars en zorgaanbieders sloten contracten tegen een uurtarief 
soms op of onder de kostprijs. Dat leidde in het land tot schaalvergrotingsprocessen in de kraamzorg.  
Inmiddels doen zich nieuwe situaties voor in de kraamzorg. Door een te verwachten terugloop van het 
aantal geboorten zal in de komende jaren de vraag naar kraamzorg afnemen. In de gezondheidszorg 
staat de discussie over de doelmatigheid en efficiëntie van de zorg centraal. Ook in de kraamzorg 
wordt deze discussie gevoerd. Dat vraagt van partijen opnieuw een herbezinning op de wijze waarop 
kraamzorg in Nederland vorm krijgt. 
 
ONTWIKKELING VAN EEN LANDELIJK INDICATIEPROTOCOL  KRAAMZORG 
In 2004 hebben partijen1 die verantwoordelijkheid dragen voor (onderdelen van) het proces van aan-
melding voor kraamzorg tot en met de levering van kraamzorg (de daadwerkelijke zorgverlening) de 
krachten gebundeld. Zij hebben zich ten doel gesteld een inhoudelijk kader te ontwikkelen voor een 
geobjectiveerde indicatiestelling in de kraamzorg. Dit kader gaat over de inzet van kraamzorg tijdens  
de kraamperiode. Met het protocol wordt eenduidigheid en transparantie bij de indicatiestelling 
geboden. De inzet van kraamzorg bij de partusassistentie is in dit protocol buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Dit inhoudelijke kader heeft de vorm van een protocol2. Het moet intakers, verloskundigen/huisartsen 
en kraamverzorgenden ondersteunen bij het analyseren van de zorgvraag (= het vaststellen van de 
zorgbehoefte) en het bepalen van de aard en de omvang van de kraamzorg. 
Bij het beoordelen van de situatie van de aanstaande kraamvrouw in de periode van de zwanger-
schap zal de beroepsbeoefenaar/intaker3 moeten nagaan of er naast kraamzorg ook andere vormen 
van zorg zijn aangewezen, wanneer de situatie van de cliënt daar aanleiding toe geeft. 
 
Het indicatieprotocol Kraamzorg biedt een landelijk kader. Het kraamzorgprotocol biedt sturing voor 
wat betreft het tot stand komen van de indicatie en laat ruimte voor het vormgeven van de uitvoering 
aan regionale/lokale verschillen.  

                                                 
1  LVT, BTN, ZN (Zorgverzekeraars Nederland), Sting, KNOV. 
2  Algemeen aanvaarde richtlijn. 
3  Voor de leesbaarheid wordt hier voor de beroepsbeoefenaar de term intaker geïntroduceerd. In  
 hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. 
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AANLEIDING VOOR EEN INDICATI EPROTOCOL  KRAAMZORG 
Zoals in het eerste deel van de inleiding al is geschetst zijn er veel zaken van invloed (geweest) op de 
kraamzorg. Het laatste jaar is daar het onderwerp 'indicatiestelling' bijgekomen. In verschillende 
regio's zijn kraamzorgaanbieders en verzekeraars, en vaak ook verloskundigen, met elkaar aan de 
slag geweest om de inzet van kraamzorg te objectiveren. Dat heeft geleid tot verschillende protocollen 
en werkwijzen die leiden tot een uitspraak over - vooral - de omvang van de kraamzorg. 
In de huidige praktijk is er - op de gememoreerde initiatieven na - hoegenaamd geen sprake van 
indicatiestelling in de kraamzorg. De aanstaande kraamvrouw meldt zich conform de polisvoor-
waarden bij zorgverzekeraar of kraamzorgaanbieder aan voor kraamzorg, vervolgens wordt er 
geïnventariseerd wat de wens van de aanstaande kraamvrouw en haar partner is ten aanzien van de 
kraamzorg.  
De toekenning van uren kraamzorg is onder andere afhankelijk van de zorgverzekeraar, de zorg-
aanbieder en het moment waarop de toekenning plaatsvindt. In cliëntsituaties die daartoe aanleiding 
geven is een verlenging van kraamzorg mogelijk met twee dagen (dus tot maximaal tien dagen 
gerekend vanaf de dag dat de baby is geboren) met een maximum van zestien uur. 
 
De verschillende werkwijzen die nu worden gehanteerd dragen bij aan onduidelijkheid over de inhoud 
en inzet van kraamzorg. Deze situatie is op de eerste plaats voor cliënten niet gewenst, maar zeker 
ook ongewenst voor de verschillende bij de kraamzorg betrokken partijen. 
De huidige situatie vraagt om een harmonisatie in de werkwijzen en daarmee om een indicatie over  
de aard en de omvang van de kraamzorg op basis van de zorgbehoefte van de kraamvrouw en de 
zuigeling, op een zo doelmatig mogelijke manier. Dat betekent dat er duidelijkheid moet ontstaan over 
normen en afwegingsmechanismen die intakers, verloskundigen/huisartsen en kraamverzorgenden 
hanteren bij het formuleren van een (her)indicatie kraamzorg, zowel in persoonlijk als in professioneel 
opzicht. De zorgbehoefte is de door een professional vastgestelde vraag naar zorg die naar het 
oordeel van de professional in aanmerking komt voor een vorm van kraamzorg.  
Een indicatieprotocol Kraamzorg moet zorg op maat bevorderen. Immers, de (aanstaande) kraam-
vrouw krijgt een indicatie kraamzorg naar aard (= inhoud) en omvang (= uren), die passend is (= doel-
matig) voor haar situatie met het oogmerk de kraamvrouw en haar kind een goede start te geven. 
Daarnaast zal het indicatieprotocol Kraamzorg de uniformiteit in werkwijzen tussen de betrokken 
beroepsbeoefenaren vergroten, doordat ieder vanuit eenzelfde referentiekader het vraagstuk van 
kraamzorg benadert. De methodiek nodigt uit tot het systematisch volgen en evalueren van de 
uitkomsten op grond waarvan gewenste en noodzakelijke bijstellingen kunnen plaatsvinden. 
Een objectieve methodiek voor het stellen van een indicatie in de kraamzorg zal ertoe leiden dat de 
uitkomsten van het indicatieproces aan voorspelbaarheid winnen en de huidige bandbreedte  
(24 uur tot 64 – 80 uur) wordt ingeperkt. De intakers, verloskundigen/huisartsen en kraam-
verzorgenden gebruiken het indicatieprotocol Kraamzorg als richtinggevend kader dat tevens ruimte 
laat voor een professionele invulling van hun werkzaamheden. Voor zorgverzekeraars geeft het 
protocol de mogelijkheid tot een transparante inzet van kraamzorg te komen en hierop te sturen. 
 
WAT IS  EEN INDICATIEPROTOCOL ? 

Het indicatieprotocol Kraamzorg heeft tot doel de beroepsbeoefenaren te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de (her)indicatie. Het protocol beschrijft de methodische werkwijze in het proces van 
vraagverheldering, het vaststellen van de zorgbehoefte en het op basis daarvan vaststellen van de 
benodigde (aard, inhoud en omvang van de) kraamzorg. Het indicatieprotocol Kraamzorg is een 
beslissingsondersteunend protocol. 



 
DEFINITIEF CONCEPT 

 

Indicatiestelling Kraamzorg, LVT  7  
Kenmerk: CC/mv/ln/ia/bt/100240/0083/05-1911f, 20 juni 2005 

UITGANGSPUNTEN VOOR DE INDICATIESTELLING KRAAMZORG 

Bij het ontwikkelen van het indicatieprotocol Kraamzorg zijn de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
§ integraal; 
§ objectief; 
§ en deskundig. 
 
Integraal 
De vraag van de cliënt wordt als vertrekpunt genomen. De situatie van de (aanstaande) kraamvrouw 
wordt bekeken in de context waarin die zich voordoet. De intaker stelt de zorgbehoefte van de cliënt 
vast door de vraag van de cliënt te analyseren en op basis van diens professionele oordeel vast te 
stellen voor welke zorgbehoefte kraamzorg ingezet moet worden. Bij het beoordelen van de situatie 
van de cliënt gaat de intaker na of kraamzorg de enige mogelijkheid is om in de zorgbehoefte van de 
cliënt te voorzien of dat kraamzorg alleen wellicht niet voldoet. Wanneer de intaker vermoedt dat de 
situatie om meer dan alleen kraamzorg vraagt, vindt doorverwijzing naar de verloskundige of huisarts 
plaats.  
 
Objectief 
Het stellen van een objectieve indicatie vraagt om een werkwijze die inzichtelijk is en uniform. 
Daarmee wordt het proces van indicatiestellen ook toetsbaar. De intaker verzamelt steeds de 
argumenten om de indicatie te ondersteunen. Uiteraard is de indicatiestelling zo objectief mogelijk, 
omdat iedere situatie uniek is en zich steeds wijzigende omstandigheden kunnen voordoen. De basis 
voor kraamzorg is vastgelegd in de Basiskwaliteitseisen4.  
 
Deskundig 
Het kunnen toepassen van het indicatieprotocol Kraamzorg op een objectieve en integrale manier 
vraagt van de intaker deskundigheid. Die deskundigheid betreft een brede oriëntatie op het domein 
van de kraamzorg én de samenhang met de gezondheidszorg in algemene zin. In de regel zal er een 
behoorlijk appèl worden gedaan op de communicatieve vaardigheden van de intaker.  
 
TOTSTANDKOMING VAN HET  PROTOCOL  

Bij de ontwikkeling van het indicatieprotocol Kraamzorg is gekozen voor een aanpak die nauw aansluit 
bij de ervaringen uit de praktijk en die zoveel als mogelijk is gebaseerd op consensus over de inhoud 
van het protocol. 
Gestart is met een literatuurstudie over kraamzorg en indicatiestelling, ontwikkelde 
indicatieprotocollen5 zijn bestudeerd en er hebben interviews plaatsgevonden met sleutelfiguren uit 
het land. Vervolgens is een expertwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, verloskundigen en lactatiekundigen aan de slag gegaan om op basis van de vooraf 
verzamelde informatie een eerste aanzet tot het protocol te geven. Vervolgens is dit eerste 
conceptprotocol getoetst in de praktijk. Op een interactieve wijze - in de vorm van workshops - is het 
protocol met kraamverzorgenden, intakers en planners van zorgaanbieders, zorgmanagers, 
accountmanagers en verloskundigen verder ontwikkeld. Ook cliënten (recent bevallen vrouwen met 
een kind van zes maanden of jonger) zijn gevraagd hun mening te geven over de indicatiestelling in 
de kraamzorg. 
De resultaten uit de bijeenkomsten zijn door de expertwerkgroep verwerkt in een tweede versie van 
het protocol.  

                                                 
4  Basiskwaliteitseisen Kraamzorg, BTN, KNOV, LCK, LVT, STING, ZN BTN, Bunnik, december 1999. 
5  Het betreft de protocollen van Achmea, Agis, CZ, LVT en RST zorgverleners. 
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Het indicatieprotocol is aan een groep (in)direct bij de kraamzorg betrokken sleutelfiguren voorgelegd 
ter finale toetsing. Vervolgens zijn de opmerkingen gewogen en indien relevant ingebracht in het 
protocol. 
 
BIJSTELLING V A N HET  PROTOCOL  

Dit indicatieprotocol Kraamzorg is de leidraad voor het stellen van een indicatie in de kraamzorg. Het 
indicatieprotocol zal door voortschrijdend inzicht en gedegen evaluatie na twee jaar bijgesteld worden 
om de praktische bruikbaarheid ervan te verhogen.  
Een goede verslaglegging van vooral bijzondere indicaties door kraamzorgaanbieders is daarbij van 
essentieel belang. Deze verslaglegging en de resultaten van verder onderzoek en algemene 
evaluaties leveren de noodzakelijke en belangrijke informatie op om het -werken met het- 
indicatieprotocol te evalueren en desgewenst aan te kunnen scherpen. 
 
IMPLEMENTATIE PROTOCOL  

Het protocol zal in de afzonderlijke besturen van partijen - LVT, BTN, ZN, Sting en KNOV - worden 
vastgesteld.  
De samenwerkende partijen verwachten dat intakers, verloskundigen, huisartsen, 
kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars het protocol op grote schaal zullen gaan gebruiken. Deze 
partijen nemen gezamenlijk de implementatie ter hand. 
 
Partijen zullen zich inspannen om het protocol onderdeel te laten uitmaken van reguliere opleidings -
programma's voor beroepsbeoefenaren in de kraamzorg en de verloskunde. 
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1  V IS IE OP KRAAMZORG 

1.1  INLEIDING 

Kenmerkend voor Nederland is dat ongeveer éénderde van alle zwangeren thuis bevalt (33%). 
Het grootste deel van de vrouwen die poliklinisch of in een geboorte- of kraamhotel bevalt,  
gaat daarna naar huis. Dat betekent dat er in de thuissituatie voldoende en kwalitatief goede 
kraamzorg beschikbaar moet zijn. 95% van de kraamgezinnen maakt gebruik van kraamzorg. 
Kraamzorg is een verstrekking die tot en met 2005 is opgenomen in de Ziekenfondswet. 
Daarmee is voor alle ziekenfondsverzekerden kraamzorg mogelijk. In de Ziekenfondswet is 
sprake van kraamzorg gedurende acht tot maximaal tien dagen na de bevalling. De minimum-
omvang van de kraamzorg bedraagt 24 uur. Hierbij is de partusassistentie niet meegerekend. 
Het maximum aantal uren kraamzorg is 80 uur. Hierbij maakt partusassistentie onderdeel uit 
van het totaal aantal uren kraamzorg. Ook voor de meeste particuliere verzekerden is 
kraamzorg opgenomen in de verzekeringspolis.  
In de periode, direct na de geboorte van de baby, kunnen de moeder en haar partner een 
beroep doen op kraamzorg.  
 
Vanaf 1 januari 2006 wordt de Zorgverzekeringswet van kracht. Kraamzorg en 
partusassistentie zijn onderdeel van het basispakket en blijven dus voor iedereen toegankelijk. 
Het huidige onderscheid tussen particulier en ziekenfondsverzekerden vervalt. De huidige 
verstrekking Kraamzorg, zoals die nu is opgenomen in de Ziekenfondswet, wordt 
functiegericht omschreven. 
 
In Nederland is het bereik van kraamzorg hoog. Daarmee vormt kraamzorg een eerste en 
belangrijke schakel in de keten van zorgverlening voor de jeugd.  
 

1.2  DOELSTELLING  VAN KRAAMZORG 

Kraamzorg is gericht op het bieden van zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de 
moeder, haar partner en haar kind. En heeft het oogmerk het bevorderen van het geestelijke 
en fysieke herstel van de kraamvrouw en het integreren van het kind binnen het gezin. 
Als afgeleide doelstellingen zijn te noemen: 
§ de vroege signalering en preventie van problemen bij moeder en kind, om hen een zo 

goed mogelijke start te kunnen geven; 
§ een juiste verzorging van de pasgeborene en de voorbereiding van de moeder en de 

partner op deze taak. 
 
De moeder en het kind in het gezin staan centraal in hun eigen leefomgeving als het gaat om 
het realiseren van kwalitatief goede en doelmatige kraamzorg. 
 
De kraamzorg besteedt tijdens de kraamperiode aandacht aan: 
§ de verzorging en controle van de kraamvrouw; 
§ de verzorging en controle van het kind; 
§ voorlichting en instructie; 
§ observeren, signaleren en rapporteren; 
§ waarborgen hygiëne;  
§ de verzorging en/of opvang van huisgenoten; 
§ huishoudelijke taken. 
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1.3  RESULTATEN KRAAMZORG 

Als belangrijkste resultaten van de kraamzorg zijn te noemen: 
1. De moeder is zodanig hersteld dat zij de taken, dan wel de regie op die taken, ten 

aanzien van de zorg voor haar kind en haar gezin op zich kan nemen. 
2. De moeder en de partner zijn voorgelicht en geïnstrueerd volgens de geldende 

inzichten over de (preventieve) zorg voor het kind en de moeder. 
3. De basis voor integratie van het kind in het gezin is gelegd. 
4. Vroegtijdige signalering van (potentiële) problemen bij het kind is doorgegeven aan de 

verloskundige/huisarts/JGZ. 
5. Er is een basis gelegd voor een gezonde start van het kind. 
6. Het creëren van een doorlopende lijn in activiteiten (tussen kraamzorg en JGZ), 

gericht op de (preventieve) zorg en opvoedingsondersteuning van het kind en diens 
moeder/ouder(s)/verzorger(s). 

 
1.4  V ISIE OP  KRAAMZORG 

In de visie op kraamzorg is uitgegaan van een benadering van de mens in relatie tot zijn 
omgeving. Bij kraamzorg gaat het er om de zorgbehoefte van het gezin en specifiek die van 
de moeder en het kind (de cliënt) te kennen. De activiteiten zijn er op gericht een bijdrage te 
leveren aan het voorspoedige herstel van de moeder en de integratie van het kind in het 
gezin. De lichamelijke, geestelijke, psychosociale en maatschappelijke aspecten worden 
steeds in onderlinge samenhang bezien.  
 
Ieder mens, ieder gezin, is in principe zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en het 
functioneren in het eigen gezin. Kraamzorg wil de moeder, de partner en het gezin 
ondersteunen in het nemen van die verantwoordelijkheid, door  
§ het bieden van praktische zorg;  
§ het aanvullen van kennis en het vergroten van inzicht;  
§ het vergroten van vaardigheden op het gebied van lichamelijk en geestelijk herstel, 

verzorging en (op)voeding. 
 

Het uitgangspunt dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid 
en het functioneren in het eigen gezin heeft gevolgen voor de wijze waarop de hulpvragen 
worden beoordeeld. Omdat in Nederland kraamvrouwen thuis bevallen, of met hun kind snel 
na de bevalling naar huis gaan, is het van belang dat (kraam)zorg thuis wordt geleverd. Zo 
kunnen de kraamvrouw en haar kind een goede start maken. Kraamzorg neemt een belangrijk 
deel van deze zorg voor haar rekening. Het gaat hierbij om met name de verzorging en 
controle van moeder en kind, voorlichting en instructie en hygiënetaken. Ook het observeren, 
signaleren en rapporteren hoort hierbij. Voor overige (huishoudelijke) activiteiten moet een 
beroep worden gedaan op zorg door huisgenoten of anderen (mantelzorg). Van huisgenoten 
mag worden verwacht dat zij bereid en in staat zijn elkaar zorg te bieden. Zeker wanneer het 
gaat om zorg die tijdelijk van karakter is, zoals bijvoorbeeld bij griep of de verzorging van 
kinderen bij een kinderziekte. Op deze vorm van zorg van huisgenoten aan elkaar wordt 
binnen de kraamzorg ook een beroep gedaan. Wanneer noodzakelijke (huishoudelijke) 
activiteiten niet door het eigen netwerk kunnen worden opgevangen, kan een beroep worden 
gedaan op professionele zorg i.c. kraamzorg.  
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De visie op kraamzorg is als volgt: 
 

Kraamzorg richt zich op het bieden van een goede start aan het pasgeboren kind en diens 
moeder in het gezin. Daarmee legt k raamzorg een basis voor een gezonde ontwikkeling van 
het kind voor diens toekomst en legt een fundament voor de kwaliteit en vitaliteit van onze 
toekomstige samenleving. 
Kraamzorg ondersteunt de eigen verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) door 
zich te richten op individuele zorg en ondersteuning aan moeder en kind (en in het 
verlengde daarvan: het gezin) en individuele preventie. Kraamzorg houdt rekening met de 
uniciteit van iedere zorgvrager en de persoonlijke levenssfeer. Het kraamzorgaanbod is 
individueel afgestemd en is laagdrempelig, herkenbaar en (geprotocolleerd) toegankelijk. 
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2  KRAAMZORG; WAT I S HET? 

Kraamzorg, na de geboorte van het kind, bestaat uit een aantal producten. De indeling zoals 
die gebruikt wordt in de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg6 is hierbij leidend. Hieraan is het 
product 'observeren, signaleren en rapporteren' toegevoegd.  
De volgende producten vormen met elkaar kraamzorg: 
§ verzorging en controle van de kraamvrouw; 
§ verzorging en controle van het kind; 
§ voorlichting en instructie;  
§ observeren, signaleren en rapporteren;  
§ waarborgen hygiëne;  
§ verzorging en/of opvang van huisgenoten; 
§ huishoudelijke taken. 
 
Op basis van het TNO-onderzoek 7 en de expertise van de expertwerkgroep zijn per product 
de activiteiten beschreven.  
 
1. Verzorging en controle van de kraamvrouw 

§ Controle van de temperatuur en pols. 
§ Controle van het bloedverlies en baarmoederstand. 
§ Controle en verzorging van perineum en borsten. 
§ Controle van urine en de ontlasting. 
§ Controle van de benen. 
§ Geestelijk en lichamelijk welbevinden. 
§ Hulp bij douchen/wassen. 
§ Hulp bij (borst)voeding. 
§ Informeren naar de nachtrust en vermoeidheid. 

 
2. Verzorging en controle van het kind 

§ Controle van de temperatuur. 
§ De kraamverzorgende ziet het kind iedere dag geheel bloot en observeert de 

kleur, ademfrequentie, motoriek, gewicht, huid, ogen en navel. 
§ Overige observaties zoals gedrag, spugen, urine en ontlasting. 
§ Lichamelijke verzorging zoals wassen en baden, huidverzorging en 

navelverzorging. 
 
3. Voorlichting en instructie  

Ten aanzien van het k ind 
Onder andere over (borst)voeding, slaap-/waakritme kind, huilgedrag en troosten, 
tegengaan voorkeurshouding, allergiepreventie, preventie wiegendood, meeroken, 
veiligheid in huis, vitamine K, naar buiten gaan en vervoer kind. 
 
Ten aanzien van de kraamvrouw/het gezin 
Onder andere over (borst)voeding, alarmsignalen en herkennen van problemen na de 
kraamtijd, ontzwangering, mobilisatie, huishouden en dagindeling, belang van rust, 
integratie kind in het gezin, hygiëne, gezonde leefwijze. 

                                                 
6  Basiskwaliteitseisen Kraamzorg, BTN, KNOV, LCK, LVT, STING, ZN BTN, Bunnik, december 1999. 
7  Kraamzorg in Nederland: een landelijk onderzoek; Eindrapportage inventarisatie en  
 evaluatieonderzoek, TNO, april 2002.   
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4. Observeren, signaleren en rapporteren  
§ Observeren van het kind, de moeder en het gezin. 
§ Signaleren van (potentiële) problemen in de ontwikkeling van het kind of bij de 

moeder. 
§ Schrijven van de rapportage. 
§ Overdragen en rapporteren aan verloskundige/huisarts en/of collega's. 
§ Rapporteren gesignaleerde (potentiële) problemen aan de huisarts en/of 

verloskundige. 
§ Overdacht naar de JGZ. 

 
5. Waarborgen hygiëne  

§ Dagelijks reinigen van badkamer en toiletten. 
§ Frequent verschonen kraambed en bed van het kind. 
§ Uitkoken materiaal zoals borstkolf, flessen en spenen. 

 
6. Verzorging en opvang huisgenoten 

§ Verzorging en opvang van andere aanwezige kinderen. 
§ Verzorging en opvang van een gehandicapt of ziek gezinslid. 

 
7. a. Ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van basis huishoudelijke taken 

§ Schoonhouden van de babykamer en de kamer waarin de moeder verblijft. 
§ Verzorging van de kraamwas. 
§ Verzorgen van de lunch. 

 
b. Ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van extra huishoudelijke taken 
§ (Voor)bereiden van de warme maaltijd.  
§ Schoonhouden van andere kamers. 
§ Opvang van het bezoek. 
§ Boodschappen doen. 
§ Verzorging van de gezinswas. 
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3  DE KRAAMZORGPAKKETTEN 

In dit hoofdstuk worden de verschillende kraamzorgpakketten beschreven. Het samenstellen 
van een kraamzorgpakket is afhankelijk van de situatie van de cliënt, de zorgbehoefte van de 
cliënt en het professionele oordeel van de beroepsbeoefenaar die de indicatie stelt en de 
grenzen die er vanuit het wettelijk kader aan gegeven zijn (minimaal 24 uur en maximaal 80 
uur).  
We maken onderscheid in vier pakketten: 
§ het Basispakket; 
§ het Meerzorgpakket; 
§ het Minderzorgpakket; 
§ het Minimumpakket. 
 
In de volgende paragrafen wordt per pakket uitgelegd wat de inhoud is en wanneer het van 
toepassing is.  
 

3.1  HET  BASISPAKKET  KRAAMZORG 

Het Basispakket is van toepassing als er geen extra bijzonderheden in het kraamgezin zijn. 
Het verloop van het kraambed is normaal: het herstel van de moeder verloopt normaal en het 
kind maakt een goede start en er zijn geen factoren in de omgeving die om meer zorg vragen. 
In het Basispakket is het geven van borstvoeding als onderdeel van kraamzorg opgenomen. 
Hiermee is aangesloten bij het advies van de WHO, dat ook in Nederland is overgenomen, 
namelijk dat borstvoeding de eerste keuze is boven kunstvoeding in verband met de aantoon-
bare gezondheidswinst die dit oplevert.  
Wanneer dit niet het geval is, is sprake van de factor "kunstvoeding geven" en worden uren op 
het Basispakket in mindering gebracht.  
 
In het Basispakket zijn de kernproducten van kraamzorg opgenomen namelijk de verzorging 
en controle van de moeder, verzorging en controle van het kind, voorlichting en instructie en 
waarborgen hygiëne. In het Basispakket zijn de volgende producten niet opgenomen:  
§ product 6, verzorging en opvang huisgenoten; 
§ product 7b, ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van extra huishoudelijke taken.  
 
De aard en de omvang van het Basispakket is op basis van inhoudelijke argumenten door de 
expertwerkgroep samengesteld. Hierbij is van informatie uit het TNO-onderzoek 8 gebruik 
gemaakt. Er wordt in het Basispakket geen onderscheid gemaakt tussen een eerste, een 
tweede of volgende kinderen. Wel heeft de expertwerkgroep een verschuiving geconstateerd 
tussen de zorg voor moeder en kind (product 1 tot en met 3) en de producten die gericht zijn 
op huishoudelijke activiteiten (product 5 en 7a). Bij een eerste kind wordt meer tijd besteed 
aan de zorg voor moeder en kind, terwijl bij volgende kinderen een verschuiving te zien is naar 
tijd besteed aan product 5 en 7a. In de volgende tabel is de aard en de omvang van het Basis-
pakket afgebeeld. 
 

                                                 
8  Kraamzorg in Nederland: een landelijk onderzoek; Eindrapportage inventarisatie en  
 evaluatieonderzoek, TNO, april 2002.  
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Producten Tijd per product kraamzorg 

Basispakket, (duur acht dagen) 
1. Verzorging en controle kraamvrouw 6 
2. Verzorging en controle kind 6 
3. Voorlichting en instructie 12 
4. Observeren, signaleren en rapporteren 4 
5. Waarborgen hygiëne 8 
6. Verzorging en opvang huisgenoten - 
7a  Huishoudelijke taken basis  8 
7b  Huishoudelijke taken extra - 
Totaal  44 

Tabel 3.1 Aard en omvang van het Basispakket  
 

3.2  HET  M EERZORGPAKKET  

In het Meerzorgpakket Kraamzorg9 zijn producten en bijbehorende activiteiten opgenomen die 
alleen worden uitgevoerd in bijzondere situaties. Ook kan het Meerzorgpakket geboden 
worden in situaties waar meer tijd besteed moet worden aan de producten en activiteiten uit 
het Basispakket. In deze situaties waarin meerzorg wordt geleverd is er iets met de moeder, 
het kind aan de hand of zijn er factoren in de omgeving die van invloed zijn op de situatie 
waarin de kraamzorg wordt geboden. Er worden in deze situaties meer uren kraamzorg 
geleverd. In het Meerzorgpakket kunnen de volgende twee producten extra opgenomen zijn:  
§ product 6, verzorging en opvang huisgenoten; 
§ product 7b, ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van extra huishoudelijke taken.  
 
Bij invulling van het Meerzorgpakket wordt, afhankelijk van de situatie, de zorgbehoefte 
bepaald. De zorgbehoefte wordt vertaald naar aard en omvang van de kraamzorg en 
vastgelegd in een Meerzorgpakket. De omvang van het Meerzorgpakket valt inclusief 
partusassistentie binnen de grenzen van de Ziekenfondswet c.q. de Zorgverzekeringswet. 

 
3.3  HET  M INDERZORGPAKKET  

In bepaalde situaties wordt minder zorg geleverd dan in het Basispakket is opgenomen. Dit 
kan twee oorzaken hebben: 
§ de toekomstige kraamvrouw (en haar partner) wil(len) zelf minder zorg dan in het 

Basispakket is opgenomen. Zij zijn in staat zelf in een aantal activiteiten te voorzien; 
§ één van de minderfactoren is van toepassing. De minderfactoren zijn: 

- niet zelfstandig voeren van een huishouden; 
- het geven van kunstvoeding; 
- doodgeboren/overleden kind; 
- ziekenhuisopname. 

 
3.4  HET  M INIMUMZORGPAKKET 

Het Minimumzorgpakket is het pakket dat in ieder geval, in iedere situatie waar sprake is van 
kraamzorg, geleverd wordt. Het Minimumzorgpakket is gebaseerd op het wettelijke minimum 
van 24 uur, zoals genoemd in de Ziekenfondswet en dat ook zal worden vastgelegd in de 
Zorgverzekeringswet. Ook de kraamzorg in het Minimumpakket betreft zorg verdeeld over de 
eerste acht dagen na de geboorte van de baby.  
 

                                                 
9  Met een maximum van 80 uur verdeeld over tien dagen, gerekend vanaf de dag dat de baby is  

geboren. 
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Nadrukkelijk moet hier vermeld worden dat dit pakket niet is samengesteld op basis van wat 
nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen. Wel is aangegeven, wanneer de 
cliënt van het Minimumpakket Kraamzorg gebruik wil maken, aan welke producten kraamzorg 
de kraamverzorgende aandacht besteed. 
In de onderstaande tabel is de aard en de omvang van het Minimumzorgpakket weergegeven.  
  
Producten Tijd per kraamperiode  

Basispakket 
1. Verzorging en controlekraamvrouw 4 
2. Verzorging en controle kind 6 
3. Voorlichting en instructie10 10 
4. Observeren, signaleren en rapporteren 4 
5. Waarborgen hygiëne - 
6. Verzorging en opvang huisgenoten - 
7a. Huishoudelijke taken basis  - 
7b. Huishoudelijke taken extra - 
Totaal  24 

Tabel 3.2 Aard en omvang van het Minimumzorgpakket  
 
Opmerking 
Wanneer de kraamvrouw (en haar partner) nadrukkelijk kiezen voor minder uren kraamzorg, 
dan op basis van de indicatie als noodzakelijk is aangegeven, dan dient hiervan een 
aantekening gemaakt te worden in de zorgovereenkomst. De kraamzorgaanbieder zal in die 
situatie zich optimaal inspannen om het kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen, maar 
dat laat onverlet dat alle noodzakelijke activiteiten door de kraamverzorgende niet kunnen 
worden uitgevoerd. Om die reden is ook in het minimum pakket aangegeven aan welke 
producten en activiteiten de kraamverzorgende in ieder geval aandacht zal besteden om de 
zorg voor moeder en kind zo veel als mogelijk te waarborgen.    

                                                 
10  Voorlichting en instructie is inclusief het deel van de hygiënetaken benodigd voor het hygiënisch  
 bereiden van de voeding voor het kind. 
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4  HET STELLEN V A N DE (HER) INDICATIE EN HET DAARBIJ BEHORENDE 
WEGINGSKADER 

4.1  INLEIDING  

De betrokken partijen bij de kraamzorg verstaan onder indicatiestelling, in aansluiting op het 
advies "Indicatiestelling en zorg op maat" van de voormalige Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid11: "het resultaat van een geformaliseerd proces van het op objectiveerbare manier 
vaststellen van de hulpbehoefte en het vervolgens aangeven van de in dat kader in redelijk-
heid aangewezen zorg naar aard, inhoud en omvang". 
 

4.2  HET WEGINGSKADER 

De intaker die de (her)indicatie stelt, maakt steeds een afweging op basis waarvan beoordeeld 
wordt of kraamzorg aangewezen is, wat de inhoud van die zorg zou moeten zijn en welke 
omvang daarbij hoort. Om te komen tot een objectief, integraal en deskundig oordeel is het 
van belang de verschillende wegingsmomenten te onderscheiden en zo veel als mogelijk te 
expliciteren. 
Hierbij speelt vanuit het perspectief van de cliënt diens ervaringsdeskundigheid een rol én 
vanuit het perspectief van de intaker diens professionele kennis en ervaring. In de 
onderstaande afbeelding is dit weergegeven.  
  
Perspectief      Perspectief van de  
van de cliënt       intaker 
  
 
  

                Wat is de zorgbehoefte? 
  

 
 

Wat is nodig aan kraamzorg? 
 

Indicatiestelling tijdens de zwangerschap (de indicatie) 
De intaker brengt in gesprek met de toekomstige kraamvrouw de situatie van de kraamvrouw 
in kaart. De intaker stelt op basis van de vraagverheldering en analyse van de situatie de 
zorgbehoefte vast. De eerste afweging in het proces van indicatiestellen heeft dan ook 
betrekking op het moment waarop de beoordeling plaatsvindt van de hulpvraag, die 
vervolgens geconcretiseerd wordt in de zorgbehoefte. Wat is de inschatting van de 
beperkingen van de kraamvrouw na de geboorte van het kind, en hoe is de situatie in het 
gezin? 
Bij de tweede afweging wordt de zorgbehoefte van de toekomstige kraamvrouw vertaald in 
een passend aanbod kraamzorg, dat aansluit bij de situatie van de cliënt.  

 
Indicatiestelling kort na de bevalling en in het kraambed (de herindicatie) 
Ook hier zijn beide afwegingsmomenten aan de orde. De verloskundige/huisarts vormt zich een 
oordeel over de situatie van de kraamvrouw en het kind. De verloskundige/huisarts formuleert 
op basis daarvan een advies over de behandeling en de daarvoor benodigde inzet van 
kraamzorg.  

                                                 
11  Indicatiestelling en zorg op maat, Nationale raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, oktober 1994. 
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Vervolgens bespreken verloskundige/huisarts en de kraamverzorgende wat de invloed van 
deze situatie is op het zelfstandig functioneren van de kraamvrouw, met andere woorden, welke 
belemmeringen brengt deze situatie met zich mee en wat zijn de gevolgen daarvan voor de 
kraamzorg, zowel naar inhoud als naar omvang. Verloskundige/huisarts en kraamverzorgende 
maken een inschatting van de toe- dan wel afgenomen beperkingen van de kraamvrouw en/of 
het kind en/of het gezin. Deze informatie gaat naar de kraamzorgaanbieder. 
De kraamzorgaanbieder maakt de tweede afweging, namelijk de vertaling van de zorgbehoefte 
naar een voorstel ten aanzien van het aanbod van kraamzorg. Wanneer er geen wijzigingen in 
de situatie zijn die van invloed zijn op de inzet van kraamzorg volstaat een korte aantekening in 
het kraamzorgdossier.  
 
De verloskundige/huisarts en de kraamzorgaanbieder, die de herindicatie stelt, maken gebruik 
van het ontwikkelde materiaal, zoals omschreven in het protocol; namelijk de visie op kraam-
zorg, de beschrijving van het Basispakket en de factoren die kunnen leiden tot de inzet van 
meer of minder kraamzorg. 

 
4.2.1  WAT IS DE ZORGBEHOEFTE?  

(WEGINGSKADER BIJ  HET  VASTSTELLEN V A N DE ZORGBEHOEFTE)  

De beroepsbeoefenaar verkent in gesprek met de (aanstaande) kraamvrouw haar huidige 
situatie. Hierin spelen de omgevingsfactoren, de moederfactoren en de kindfactoren een 
belangrijke rol. 
1. Wat zijn de relevante aandachtspunten in de situatie van de cliënt? 

De beroepsbeoefenaar vraagt de situatie van de (toekomstige) kraamvrouw uit. 
Spelen omgevingsfactoren, moederfactoren of kindfactoren een rol? 

2. Waar bestaat de inzet van mantelzorg uit? 
Uitgangspunt is dat de kraamvrouw een beroep doet op mantelzorg voor de lopende 
zaken binnen het gezin, zoals de opvang van kinderen en andere huisgenoten en de 
zorg voor het huishouden. 

3. Welke lichamelijke en/of psychische beperkingen bestaan al voor de zwangerschap, 
waarvoor een oplossing is gevonden? Kunnen deze oplossingen ook tijdens de 
kraamperiode worden gecontinueerd? 
De kraamvrouw kan al beperkingen in lichamelijk en/of psychisch opzicht ervaren en 
hiervoor een vorm van zorg- en dienstverlening ontvangen. Van belang is na te gaan 
op welke manier in deze vorm van zorg- en dienstverlening continuïteit geboden kan 
worden in de kraamperiode. 
Ook  is het mogelijk dat de aanstaande kraamvrouw in het verleden te maken heeft 
gehad met psychische problematiek, waarvoor zij in behandeling is geweest. Indien 
relevant kan de intaker - met toestemming van de cliënt - contact opnemen met de 
huisarts/verloskundige om na te gaan welke invloed hiervan (nog) te verwachten is op 
de zorg in het kraambed. 

4. Wat is de concrete behoefte aan kraamzorg? 
Op basis van de voorgaande inventarisatie ontstaat bij de (toekomstige) kraamvrouw 
en de intaker duidelijkheid over welke zaken belangrijk zijn om verantwoorde zorg in 
dit kraamgezin te kunnen bieden. 

Het beantwoorden van deze vragen leidt tot het formuleren en vaststellen van de zorgbehoefte. 
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4.2.2  WAT IS DE BENODIGDE (KRAAM)ZORG?  

(WEGINGSKADER BIJ HET AANBOD)  

De intaker gaat het volgende na: 
1. Regelvermogen van de kraamvrouw/het kraamgezin: inschakelen mantelzorg. 
2. Professionele zorg is gericht op:  

§ ondersteunen van herstel kraamvrouw;  
§ integratie van de baby in het gezin; 
§ preventie & voorlichting en instructie; 
§ waarborgen hygiëne; 
§ huishoudelijke taken basis. 

3. Bij onvoorziene afwezigheid mantelzorg is professionele zorg aanvullend gericht op: 
§ opvang van jonge kinderen;  
§ huishoudelijke taken (extra). 

 
4.3  RESULTAAT VAN DE INDICATIESTELLING 

Het resultaat van de indicatiestelling is: een concreet advies over aard en omvang van de 
kraamzorg voor deze (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin. 
 

4.4  WERKPROCES 

Indicatiestelling maakt onderdeel uit van het proces van vraag naar aanbod. Daarbij zijn de 
volgende stappen te onderscheiden: 
Stap 1: de aanmelding/inschrijving. 
Stap 2: de indicatiestelling: vraagverheldering, vaststellen zorgbehoefte, formuleren indicatie. 
Stap 3: de zorgverlening. 
Stap 4: de evaluatie van zorg/nazorg. 
Stap 5: de afsluiting van zorg. 
 
In dit protocol is aandacht besteed aan stap 1 en stap 2, waarbij het accent ligt op stap 2. De 
uitwerking van het werkproces is opgenomen in bijlage 2. 
 

4.4.1  STAP 1  DE AANMELDING/INSCHRIJVING 

De klant meldt zich - conform de polisvoorwaarden - met een vraag naar kraamzorg aan bij de 
kraamzorgaanbieder of de zorgverzekeraar . Afhankelijk van de route tot toeleiding naar de 
kraamzorgaanbieder volgt de inschrijving bij de kraamzorgaanbieder. (zie ook het werkproces 
in bijlage 2) 
 

4.4.2  STAP 2  DE INDICATIE/HERINDICATIE 

Er zijn drie momenten te onderscheiden waarop op basis van de vraag van de cliënt de zorg-
behoefte wordt vastgesteld en een beoordeling van de noodzaak tot kraamzorg en de daarbij 
behorende omvang van de kraamzorg wordt gemaakt. Bij deze beoordeling staat de zorg-
behoefte van de kraamvrouw en het kind voorop. De momenten waarop de beoordeling in 
ieder geval plaatsvindt, is bij: 
§ de indicatiestelling tijdens de zwangerschap; 
§ kort na de bevalling; 
§ in de kraamperiode, in ieder geval op de derde of vierde dag. 
Wanneer er op andere momenten veranderingen in de situatie optreden, wordt op dat moment 
opnieuw de benodigde zorg geïndiceerd.  
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Op de drie (her)indicatiemomenten kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij het 
stellen van de (her)indicatie. Het is van belang dat de (her)indicatie integraal, objectief en 
deskundig wordt gesteld.  
Een ander zou in dezelfde situatie op basis van dezelfde argumenten tot een vergelijkbaar 
oordeel over aard en omvang van de kraamzorg moeten komen.  
 
De indicatiestelling tijdens de zwangerschap 
De eerste indicatie wordt gesteld tijdens de zwangerschap door een intaker die daartoe 
bekwaam is. In principe is dit de intaker van de kraamzorgaanbieder. De eerste indicatie wordt 
bijtijds (bij tijdige aanmelding van de cliënt) doch uiterlijk in de zevende maand van de zwanger-
schap gesteld, conform de basiskwaliteitseisen. 
Dit kan zowel telefonisch als door middel van een huisbezoek plaatsvinden, conform de richt-
lijnen uit de basiskwaliteitseisen.  
In dit gesprek wordt de indicatie met betrekking tot de aard en de omvang van de kraamzorg 
gesteld. De gestelde indicatie met de bijbehorende argumentatie worden vastgelegd in het 
kraamzorgdossier.  
 
Kort na de bevalling 
De bevalling is een moment waarop veel in de situatie van de moeder kan veranderen. Na de 
bevalling ontstaat meer zicht op de situatie van het kind en eventuele factoren in de omgeving. 
De herindicatie vindt op het kort na de bevalling plaats, in de regel binnen 12 tot 24 uur.  
De verloskundige of huisarts is medisch verantwoordelijk voor het kraambed.  
Deze professional verzamelt en ordent de informatie die van belang is om een diagnose te 
stellen over de situatie van de kraamvrouw en het kind. De verloskundige/huisarts beschrijft de 
veranderende situatie en legt de diagnose vast in het kraamzorgdossier; zij/hij ondertekent de 
rapportage. De verloskundige/huisarts formuleert op basis van haar/zijn bevindingen een advies 
over de behandeling en over de benodigde inzet van kraamzorg in de veranderde situatie. 
De kraamzorgaanbieder is verantwoordelijk om op basis van een veranderende zorgbehoefte 
een passend aanbod te doen voor kraamzorg, waarbij aandacht wordt gegeven aan aard en 
omvang van de kraamzorg. De herindicatie met de daarbij behorende onderbouwing wordt vast-
gelegd in het kraamzorgdossier.  
 
In de kraamperiode  
Tijdens de kraamperiode kunnen zich wijzigingen in de situatie van het kind, de moeder en/of 
de omgeving voordoen waardoor het noodzakelijk is de aard en de omvang van de kraamzorg 
bij te stellen. Het meest geëigende moment daarvoor is de derde of vierde dag. Tijdens de 
kraamperiode evalueert de verloskundige of de huisarts, in overleg met de kraamverzorgende, 
de situatie van de kraamvrouw, het kind en het gezin. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd 
zoals beschreven bij de herindicatie kort na de bevalling. 

 
Doordat de (her)indicatie met bijbehorende argumenten wordt vastgelegd in het kraamzorg-
dossier is het mogelijk achteraf vast te stellen of op basis van de valide argumenten de juiste 
zorg is ingezet.  
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5  M EER-/MINDERFACTOREN KRAAMZORG 

In dit hoofdstuk worden de factoren toegelicht die een rol spelen bij het stellen van een indicatie 
of herindicatie voor kraamzorg. De factoren worden eerst benoemd en daarna toegelicht.  
 

5.1  RELEVANTE FACTOREN 

In het protocol zijn de volgende factoren onderscheiden:  
§ omgevingsfactoren; 
§ moederfactoren; 
§ kindfactoren.  
Deze omgevingsfactoren, moederfactoren en kindfactoren zijn in het overzicht meer-/minder-
factoren (tabel 5.1.) uitgewerkt. Het betreft de relevante factoren die van invloed kunnen zijn 
op de aard en de omvang van de kraamzorg.  
 

5.2  DE MEER- /MINDERFACTOREN 

In tabel 5.1 zijn de meer-/minderfactoren, die van invloed kunnen zijn op de aard en/of de om-
vang van de kraamzorg, opgenomen. De factoren zijn in de toelichting omschreven. De factoren 
zijn (zoveel mogelijk) beschreven en toegelicht in termen van de gevolgen van de beperkingen 
voor de inzet van kraamzorg. Bij ieder indicatiemoment is aangegeven (met een kruisje in de 
tabel) welke factoren normaal gesproken relevant zijn om te betrekken in het oordeel over die 
situatie. Het indicatieprotocol Kraamzorg voorziet erin om factoren tijdens de verschillende 
indicatiemomenten mee te wegen. Bijvoorbeeld omdat de gewenste of noodzakelijke informatie 
van belang bij het eerste indicatiemoment op dat moment nog niet beschikbaar is. In dat geval 
wordt deze factor tijdens het indicatiemoment na de bevalling of in de kraamperiode alsnog 
meegewogen.  

 
     Moment 
Factoren 

Tijdens 
zwangerschap 

Bevalling Kraam- 
periode 

Omgevingsfactoren    
Niet zelfstandig voeren van een huishouden  X   
Instabiele gezinssituatie X X X 
Communicatiebarrière  X   
Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:     

Eerste kind  X X 
Aantal kinderen aanwezig < 4 jaar   X X 

Gezinslid (kind) met een relevante handicap of ziekte  X X 
Moederfactoren    
Kunstvoeding geven X   
Niet fysiek zelfredzaam  X X X 
Geestelijk onwelbevinden:    

Ernstige emotionele onevenwichtigheid X X X 
Postnatale depressie na eerdere zwangerschap X   

Psychiatrische aandoening X X X 
(Dreigende) infectie    X 
Kindfactoren    
Meerling X X  
Aangeboren afwijking  X X 
Verminderde conditie van het kind  X X 
Doodgeboren of overleden kind  X X 
Ziekenhuisopname  X X 
Moeder- of kindfactor    
Problemen met voeden bij moeder of kind  X X 

Tabel 5.1 Overzicht meer/minderfactoren en indicatiemomenten 
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5.3  OMVANG EN T OELICHTING V A N DE MEER- /MINDERFACTOREN 

Op basis van de (her)indicatie wordt een uitspraak gedaan over de aard en de omvang van de 
kraamzorg. In onderstaande tabel is de maximale omvang, zo mogelijk in combinatie met een 
maximale duur, van de meer-/minderfactoren afgebeeld. De omvang van de kraamzorg is 
afhankelijk van de situatie.  

Tabel 5.2 Overzicht meer-/minderfactoren en de maximale omvang op basis  van de tijdsbesteding in 
uren per deelproduct voor de gehele kraamperiode, met daar waar nodig een verbijzondering naar dagen.  

                                                 
12  Gemiddeld 1¼ uur per dag 
13  Gemiddeld 15 minuten per dag 
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Omgevingsfactoren        

Niet zelfstandig voeren van een 
huishouden  

    -4 uur  -8 uur 

Instabiele gezinssituatie12 4 uur 2 uur   4 uur 
Communicatiebarrière13    2 uur     

Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:         

Eerste kind       ½ uur 
per 
dag 

Aantal kinderen aanwezig < 4 jaar       2 uur per dag 
tot en met dag 

5 
Gezinslid (kind) met een relevante 

handicap of ziekte 
     ½ uur per dag 

Moederfactoren        

Kunstvoeding geven -2 uur  -4 uur     
Niet fysiek zelfredzaam  2 uur per dag tot een  

maximum van 10 uur 
    

Geestelijk onwelbevinden:        

Ernstige emotionele onevenwichtigheid 2 uur per dag,  
maximaal drie dagen 

    

Postnatale depressie na eerdere 
zwangerschap 

2 uur per dag,  
maximaal drie dagen 

    

Psychiatrische aandoening 2 uur per dag,  
maximaal drie dagen 

    

(Dreigende) infectie  1 1/3 
uur  

maxi-
maal 
drie 

dagen 

      

Kindfactoren        
Meerling  2 uur per dag, 

maximaal tien dagen 
    

Aangeboren afwijking ¾ uur per dag     

Verminderde conditie van het kind  ½ uur 
per dag 

     

Doodgeboren of overleden kind        
Ziekenhuisopname        

Moeder- of kindfactor        

Problemen met voeden bij moeder of 
kind 

  1 uur  
per dag, 

maximaal 8 
uur 
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5.4  TOELICHTING OP  DE MEER- /MINDERFACTOREN 

5.4.1  OMGEVINGSFACTOREN 
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Omgevingsfactoren        

Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:         

Eerste kind       ½ uur 
per 
dag 

Aantal kinderen aanwezig < 4 jaar       2 uur per dag tot 
en met dag 5 

Gezinslid (kind) met een relevante 
handicap of ziekte 

     ½ uur per dag 

Niet zelfstandig voeren van een 
huishouden  

    -4 
uur 

 -8 uur 

Instabiele gezinssituatie 4 uur 2 uur   4 uur 

Communicatiebarrière    2 uur     

Tabel 5.3 Overzicht meer/minder omgevingsfactoren en de maximale omvang van de inzet tijdens  de 

kraamperiode in uren, met daar waar nodig een verbijzondering naar dagen. 

 
Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig 
Een toekomstige kraamvrouw is verantwoordelijk voor het organiseren van mantelzorg in haar 
eigen netwerk. Het is van belang dat de moeder een beroep kan doen op mantelzorg voor 
huishoudelijke taken, de zorg voor andere kinderen en de zorg voor een gezinslid met een 
relevante handicap of ziekte tijdens de kraamperiode.  
 
Mantelzorg kan door de partner, een huisgenoot of iemand uit de directe sociale omgeving 
worden verzorgd. Met name in de eerste vijf dagen van het kraambed is het van belang dat de 
kraamvrouw voldoende rust kan nemen en geen lange perioden alleen thuis is.  
 
Bij de indicatiestelling tijdens de zwangerschap is de afwezigheid van mantelzorg geen factor 
die op voorhand leidt tot inzet van kraamzorg. Wel is het van belang de toekomstige kraam-
vrouw op dat moment nadrukkelijk te wijzen op haar eigen verantwoordelijkheid om mantel-
zorg tijdens de kraamperiode te organiseren. Inzet van kraamzorg tijdens de kraamperiode is 
alleen mogelijk wanneer de niet voorziene afwezigheid van mantelzorg tot problemen leidt en 
het niet mogelijk is alsnog mantelzorg te organiseren.  
 
Eerste kind 
Wanneer een zwangere vrouw haar eerste kind krijgt, zal de mantelzorg zich vooral richten op 
huishoudelijke taken. Wanneer er onvoorzien geen mantelzorg is, dit leidt tot problemen in het 
kraambed en het niet mogelijk is alsnog mantelzorg in te zetten, kan extra kraamzorg worden 
ingezet. 
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Aantal aanwezige kinderen  
Het aantal kinderen aanwezig zijn de kinderen die onderdeel uit maken van het kraamgezin. 
Het gaat hierbij om de kinderen onder de vier jaar. Kinderen onder de vier jaar zijn minder 
zelfredzaam dan kinderen boven de vier jaar. Zij vragen meer zorg en ondersteuning. 
Wanneer één of meerdere kinderen onder de vier jaar aanwezig zijn, mantelzorg onvoorzien 
niet aanwezig is en dit tot problemen leidt, kan tijdens de kraamperiode extra zorg worden 
ingezet.  
 
Gezinslid met een relevante handicap of ziekte 
Het betreft een handicap of ziekte van een gezinslid die van invloed is op de omvang van de 
taken en zorg van de kraamvrouw. Wanneer een zorgverlener en/of mantelzorg normaal 
gesproken deze taken op zich neemt, wordt dit in de kraamperiode gecontinueerd.  
 
Ook de zorg voor een gezinslid met een relevante handicap of ziekte wordt door mantelzorg 
opgevangen. De kraamverzorgende neemt deze taken (geheel of gedeeltelijk) over wanneer 
die onvoorzien niet overgenomen kunnen worden door de mantelzorg, dit tot problemen leidt 
in het kraambed en de taken passen binnen de taken en bevoegdheden van de kraam-
verzorgende. 
In andere gevallen zal tijdens de intake hiervoor aandacht zijn en zal een passende door-
verwijzing moeten plaatsvinden naar een andere zorgaanbieder. 
 
Niet zelfstandig voeren van een huishouden  
Het betreft de situatie waarin de toekomstige kraamvrouw onderdeel uitmaakt van een ander 
huishouden. Een ander is eindverantwoordelijk voor dit huishouden en zorgt voor het uit-
voeren van een groot aantal huishoudelijke taken.  
 

Er is bijvoorbeeld sprake van "niet zelfstandig voeren van een huishouden" als de kraamvrouw 
bij haar ouders inwoont en de ouders of één van de ouders (voornamelijk) het huishouden 
voert. 

 
Instabiele gezinssituatie 
In een instabiele gezinssituatie is de balans in het gezin ernstig verstoord. De draagkracht van 
het gezin is niet groot genoeg om veranderingen op te kunnen vangen. Dit kan door 
verschillende factoren veroorzaakt worden.  
 

Hierbij kan gedacht worden aan een verstandelijke handicap van de kraamvrouw, recente 
scheiding van de partner en het recent overlijden van een naast familielid. 

 
Communicatiebarrière 
Bij een communicatiebarrière gaat het om situaties waarin de communicatie tussen de kraam-
verzorgende en de kraamvrouw ernstig bemoeilijkt is. Onder andere activiteiten van het 
product "Voorlichting en Instructie" kosten meer tijd.  
 

Een communicatiebarrière ontstaat bijvoorbeeld wanneer de toekomstige kraamvrouw de 
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst of de kraamvrouw doof of blind is. 
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5.4.2  MOEDERFACTOREN 
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Moederfactoren        

Kunstvoeding geven -2 uur  -4 uur     

Niet fysiek zelfredzaam  2 uur per dag tot een 
maximum van 10 uur 

    

Geestelijk onwelbevinden:        

Ernstige emotionele onevenwichtigheid 2 uur per dag, 
maximaal drie dagen 

    

Postnatale depressie na eerdere 
zwangerschap 

2 uur per dag, 
maximaal drie dagen 

    

Psychiatrische aandoening 2 uur per dag, 
maximaal drie dagen 

    

(Dreigende) infectie   1 1/3 uur 
maxi-

maal drie 
dagen 

      

Tabel 5.4 Overzicht meer/minder moederfactoren en de maximale omvang van de inzet tijdens de 

kraamperiode in uren, met daar waar nodig een verbijzondering naar dagen. 
 
Kunstvoeding geven 
Het gaat hierbij om de situatie waarin de moeder ervoor heeft gekozen kunstvoeding aan haar 
kind te willen geven. Dit kan tijdens de zwangerschap en na de bevalling zijn. Zoals in  
hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 is aangegeven is het Basispakket zodanig samengesteld dat de 
zorg voor borstvoeding integraal onderdeel uitmaakt van dit Basispakket.  
 
Het begeleiden van een kraamvrouw en haar kind bij borstvoeding kost meer tijd dan de 
begeleiding en ondersteuning bij kunstvoeding. Wanneer de moeder kiest voor kunstvoeding 
worden uren op het Basispakket in mindering gebracht.  
 
Niet fysiek zelfredzaam door immobiliteit of conditieproblemen  
Allerlei oorzaken kunnen er toe leiden dat de kraamvrouw niet fysiek zelfredzaam is. Het kan 
hierbij om aandoeningen gaan die al voor de zwangerschap bestonden. Maar ook tijdens of na 
de bevalling kunnen problemen ontstaan waardoor de moeder niet fysiek zelfredzaam is.  
 

Voor de zwangerschap:  
Er kan gedacht worden aan bijvoorbeeld reuma, spasme of een lichamelijke handicap.  
 
Na de bevalling.  
Het gaat om de situaties waarin na de bevalling bedrust is voorgeschreven door de 
verloskundige of de huisarts.  
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Geestelijk onwelbevinden  
Door allerlei oorzaken kan het geestelijk welbevinden van de (toekomstige) kraamvrouw 
verstoord zijn. Het gaat hier niet om de gewone kraamtranen.  
Wanneer van geestelijk onwelbevinden sprake is, kan mogelijk één van de onderstaande 
factoren een rol spelen. In deze situaties vraagt dit van de kraamverzorgende meer verzorging 
en controle van de moeder en meer overname en/of begeleiding bij de verzorging en controle 
van de baby en voorlichting en instructie. De extra tijd die volgens protocol ingezet kan worden 
zal niet altijd voldoende zijn. Het is, in die situaties, tijd ter overbrugging tot andere meer 
passende vormen van zorg kunnen worden ingezet.  
Het aantal uren dat meer kan worden ingezet is voor alle situaties gelijk. Om een indruk te 
krijgen om welke situaties het gaat, is per situatie een toelichting gegeven. 
 
Ernstige emotionele onevenwichtigheid  
Ernstige emotionele onevenwichtigheid van de moeder kan zich uiten in geen contact maken 
met het kindje of geen passende reactie geven op het kind en/of de omgeving. Het gaat hierbij 
niet om de gewone kraamtranen.  
 
Postnatale depressie na eerdere zwangerschap 
Wanneer een vrouw eerder een postnatale depressie heeft gehad, is kans op herhaling aan-
wezig. Het gaat hierbij om de postnatale depressies waarvoor professionele behandeling heeft 
plaatsgevonden, op basis van de gestelde diagnose door verloskundige/huisarts/psychiater/-
psycholoog. In deze situatie is rust, goede en regelmatige voeding en stabiliteit in het kraam-
bed van belang om een eventuele herhaling van de postnatale depressie te voorkomen. Zo 
krijgt de moeder een goede start. Deze factor leidt tot meer inzet van kraamzorg in (vooral) de 
eerste dagen van het kraambed.  
 
Psychiatrische aandoening 
Wanneer de (toekomstige) kraamvrouw bekend is met een psychiatrische aandoening 
(diagnose gesteld door een arts) is het van belang dit voor de bevalling te weten. Grote 
veranderingen zoals de geboorte van een kind kunnen leiden tot decompensatie. In het 
kraambed is, in deze situatie, rust en stabiliteit van groot belang.  
 
Om een goede inschatting te maken van de benodigde inzet van (kraam)zorg tijdens de 
kraamperiode kan overleg met de verloskundige en/of huisarts wenselijk zijn. In deze situatie 
kan het nodig zijn een combinatie van kraamzorg (het Basispakket) en gespecialiseerde 
verzorging (thuiszorg) in te zetten.  
 
(Dreigende) infectie 
Een (dreigende) infectie leidt tot extra controle van de kraamvrouw. Een temperatuur hoger 
dan 38°C kan een uiting van een infectie zijn. Bij een dreigende infectie hoeft echter geen 
sprake te zijn van een verhoogde temperatuur.  
De volgens protocol geïndiceerde uren worden in een periode van drie dagen ingezet. Na 
deze periode is normaal gesproken de infectie of het gevaar van een infectie zo goed als 
voorbij.  
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5.4.3  KINDFACTOREN 
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Kindfactoren        

Meerling   2 uur per dag 
maximaal tien 

dagen 

    

Aangeboren afwijking ¾ uur per dag     

Verminderde conditie van het kind  ½ uur 
per 
dag 

     

Doodgeboren of overleden kind  - 6 - 6     

Ziekenhuisopname Aftrek van uren, zie toelichting  

Tabel 5.5 Overzicht meer/minder kindfactoren en de maximale omvang van de inzet tijdens  de 
kraamperiode in uren. 

 
Meerling 
De toekomstige kraamvrouw is zwanger van twee of meerdere kinderen. Tijdens de dagen dat 
de baby's thuis zijn kan per dag maximaal 2 uur kraamzorg extra worden ingezet. Afhankelijk 
van de situatie kan bij een meerling kraamzorg op de negende en tiende dag worden over-
wogen. 
 

Aangeboren afwijking 
Wanneer een kind een aangeboren afwijking heeft, kan dit van de kraamverzorgende psycho-
sociale zorg voor de moeder en het gezin vragen. In die situaties kan hiervoor extra kraam-
zorg worden ingezet. Het gaat hierbij onder andere om aandacht voor de acceptatie van het 
kind door de ouders en de introductie van het kind in het gezin. Ook is het van belang dat er 
rust in het kraambed is. Ook hele praktische zorg en instructie in het omgaan en de verzorging 
van het kind kunnen nodig zijn. 
 

Bij aangeboren afwijkingen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een open gehemelte, 
syndroom van Down, een klompvoetje, enzovoort.  

 
Verminderde conditie van het kind 
Wanneer de conditie van het kind niet optimaal is vraagt dit om extra controle van het kind, die 
de gewone controles te boven gaan.  
 

De conditie van het kind kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld de (pre-, dys-)maturiteit van 
het kind bij de geboorte, een hoog bilirubinegehalte (geel zien), problemen met het regelen 
van de temperatuur, enzovoort.  
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Doodgeboren of overleden kind 
Het kind is vlak voor, tijdens of kort na de bevalling overleden. Het protocol voorziet erin dat 
de kraamvrouw een beroep kan doen op kraamzorg wanneer het kind in de baarmoeder is 
overleden, dan wel tijdens de bevalling of kort daarna overlijdt, na een zwangerschapsduur 
van 24 weken tot een voldragen zwangerschap. Kraamzorg zal zich vooral richten op ver-
zorging en controle van de kraamvrouw; ondersteunen in het verlies van het kind; voorlichting 
en instructie; overnemen van een aantal huishoudelijke taken/hygiëne taken; verzorging en 
opvang huisgenoten.  
In principe wordt het Basispakket geleverd, waarbij de uren verzorging van het kind en uren 
voorlichting en instructie in mindering zijn gebracht.  
 
In bijzondere situaties kan op verzoek van de kraamvrouw en ter beoordeling van de verlos-
kundige/huisarts, in overleg met de kraamzorgaanbieder ook kraamzorg geboden worden bij 
een onderbroken zwangerschap vanaf 18 weken. Daarbij dient als uitgangspunt genomen te 
worden dat de benodigde kraamzorg past binnen de taken en bevoegdheden van de kraam-
verzorgende. De omvang van de kraamzorg zal dan in de regel beperkt zijn tot een inzet van  
2 uur per dag, gedurende 4 dagen. 
 
Ziekenhuisopname 
Opname kind 
Wanneer een kind tijdens de kraamperiode wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt de 
inzet van kraamzorg heroverwogen. De gezinssituatie thuis is leidend voor de inzet van 
kraamzorg in de periode dat het kind is opgenomen. De producten en activiteiten die direct 
gerelateerd zijn aan de verzorging van het kind worden niet gedaan en het aantal uur dat 
daarvoor staat wordt in ieder geval in mindering gebracht op de kraamzorg.  
De producten en activiteiten die gericht zijn op de zorg voor de moeder, de hygiëne en het 
huishouden worden in overleg tussen kraamvrouw, verloskundige/huisarts en kraam-
verzorgende vastgesteld. 
 
Opname moeder en kind 
Het komt voor dat de vrouw in het ziekenhuis is bevallen, of dat de kraamvrouw kort na 
bevalling samen met het kind is opgenomen in het ziekenhuis. 
Wanneer de kraamvrouw en het kind binnen de tien dagen, dus in de kraamperiode, weer 
thuiskomen uit het ziekenhuis, wordt de inzet van kraamzorg opnieuw overwogen.  
 
Per opnamedag wordt één achtste deel van de geïndiceerde uren afgetrokken (zoals bij de 
indicatiestelling tijdens de zwangerschap vastgesteld) met uitzondering van de dag van 
ontslag. Bijvoorbeeld bij een indicatie van 40 uur en een opname van drie dagen, ontslag op 
de vierde dag, blijft 25 uur kraamzorg over. 
 
Rekenvoorbeeld:  
Indicatie 40 uur: 8 dagen = 5 uur per dag. Vanaf dag 4 tot en met dag 8 kraamzorg = 5 uur 
per dag x 5 resterende dagen = 25 uur 

 
Op het moment van thuiskomst beoordeelt de verloskundige of huisarts de situatie. Op grond 
van die bevindingen kan door de kraamzorgaanbieder de aard en de omvang van de kraam-
zorg indien nodig wordt bijgesteld.  
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5.4.4  MOEDER EN KINDFACTOR  
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Moeder- of kindfactor        
Problemen met voeden bij moeder of 
kind 

  1 uur 
per 
dag, 
maxi-
maal  
8 uur 

    

Tabel 5.6. Overzicht meer/minder moeder en kindfactor en de maximale omvang van de inzet tijdens de 
kraamperiode in uren. 

 
Problemen bij het voeden bij moeder of kind 
Problemen met voeden kunnen zowel bij borst- als flesvoeding optreden. Het gaat bij deze 
factor niet om de gewone problemen die ook binnen het Basispakket opgevangen kunnen 
worden. Problemen bij het voeden vragen van de kraamverzorgende extra voorlichting en 
instructie en afhankelijk van de situatie extra verzorging en controle van de kraamvrouw en/of 
het kind.  
 

Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die de borst weigeren, situaties waarin de borst-
voeding op gang moet worden gebracht door middel van kolven, cupfeeding en dergelijke.  
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BET ROKKENEN  BIJLAGE 1 

LEDEN STUURGROEP INDICATIESTELLING KRAAM ZORG 

 
Organisatie Leden Functie 
Branchebelang Thuiszorg 
Nederland 

De heer H. Elshoff Afgevaardigde BTN 

Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen 

Mevrouw A. Waelpunt/ 
de heer J. Becker Hoff 

Senior beleidsmedewerker/ 
directeur 

Landelijke Vereniging voor 
Thuiszorg 

Mevrouw S. Bruijns Senior beleidsmedewerker 

Ministerie voor Volksgezondheid, 
Welzijn  en Sport 

Mevrouw S. Pomp Beleidsambtenaar 

Sting- beroeps vereniging van de  
verzorging 

Mevrouw R. Verheggen Beleidsmedewerker 

Zorgverzekeraars Nederland Mevrouw J. van Duren Coördinator zorg 
 
LEDEN EXPERTWERKGROEP INDICATIESTELLING KRAAMZORG 

 
Naam Functie 
Mevrouw L. Buis  Lactatiekundige, Zorg voor Borstvoeding  
Mevrouw C.C. Cats-Thole Directeur, ICARE kraamzorg 
Mevrouw E. Ensing Verloskundige 
De heer R. Gardenbroek Adviserend geneeskundige, AGIS Zorgverzekeringen 
Mevrouw J. Heeremans Accountmanager Geboortezorg, Univé 
Mevrouw L. Kat Verloskundige 
De heer J. Nieman Zorginhoudelijk adviseur, Achmea 
Mevrouw J.Ostendorf Algemeen directeur, Flexicare Holding 
Mevrouw M. Takken Zorgmanager, Thebe kraamzorg 
Mevrouw M. Willems Zorginhoudelijk adviseur, Achmea 
De heer J. Zeelen Beleidsmedewerker, Kraamzorg Twente 

 
GEÏNTERVIEWDEN EN DEELNEM ERS WERKCONFERENTIE 

exclusief de leden van de stuurgroep en de expertwerkgroep 
 
Organisatie Naam 
Agis Mevrouw Brunning 
College voor Zorgverzekeringen Mevrouw Van der Meer 
College voor Zorgverzekeringen Mevrouw Swaap 
College voor Zorgverzekeringen Mevrouw Eskes 
CZ Mevrouw Maas-van Hecke 

CZ De heer Heynen  

Evean Kraamzorg De heer De Jong,  
Inspectie voor de Gezondheidszorg Mevrouw De Boer 
Inspectie voor de Gezondheidszorg Mevrouw Schoemakers 
International Midwives Organisation  Mevrouw Herschderfer,  
KNOV mevrouw Van der Kwast 
Kraamverzorgende Mevrouw Bouwens de Haas  
Kraamverzorgende Mevrouw Van Iterson 
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Kraamverzorgende Mevrouw Kremer 
Kraamverzorgende Mevrouw Ros-Olbters 
Kraamzorg de Waarden Lid cliëntenraad 
Kraamzorg Groene Kruis Noord 
Limburg 

intaker 

Kraamzorg Groene Kruis Noord 
Limburg 

intaker 

Kraamzorg Rivierenland Mevrouw Kersten 
Kraamzorg Twente Mevrouw Harmelink 
Kraamzorg Twente Lid cliëntenraad 
Menzis De heer Van de Berg 
Ministerie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Mevrouw Alberda 

Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie en Gynaecologie 

De heer Schutte 

Onderzoeker Mevrouw Schlötjes 
Stichting Kraamzorg de Waarden Mevrouw Neijmeijer en mevrouw Mulder 
Verloskundige Mevrouw Gaasbeek 
Verloskundige Mevrouw Schelen  
VGZ Mevrouw Kasdorp,  
Voedingscentrum Mevrouw Van Drongelen 
Vereniging voor Verloskundig 
Actieve Huisartsen 

De heer F. Krijnen 

Zorg voor Borstvoeding Mevrouw Van Reede  
Zorg voor Borstvoeding Mevrouw Van Ginkel 
Zorgned bv De heer Willems 
Artemea Mevrouw Verbeek 
Compliance Consult Mevrouw Borghuis 
Compliance Consult Mevrouw Veenvliet 
Compliance Consult Mevrouw Nijeboer 
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WERKPROCES INDICATIESTELLING KRAAMZORG            BIJLAGE 2 
 

Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 
      De verloskundige/huisarts informeert 

de klant over noodzaak en 
mogelijkheden van kraamzorg en de 
wijze waarop de toekomstige 
kraamvrouw in aanmerking kan 
komen voor kraamzorg. 

Binnenkomst 
hulpvraag 
(BH) 

 (BHa1) De klant meldt zich aan bij de 
verzekeraar of een call-centre voor aanvraag 
van kraamzorg. 
 
(BHa2) De klant krijgt (telefonisch) informatie 
over kraamzorg en over de voorwaarden 
waaronder de verzekeraar de kraamzorg 
vergoedt. 
De zorgverzekeraar geeft de klant de 
mogelijkheid te kiezen uit verschillende 
kraamzorgaanbieders, waar de verzekeraar 
een contract mee heeft gesloten. 
 
(BHa3) Op basis van de keuze van de klant 
geeft de zorgverzekeraar de informatie over 
de klant, t.a.v. de zwangerschap en de 
verwachte bevallingsdatum door aan de 
betreffende kraamzorgaanbieder.  
 
(BHb1) De verzekeraar neemt contact op 
met de kraamzorgaanbieder die door de 
klant is genoemd en levert de reeds 
vastgelegde gegevens over de klant aan. 

 (BHa4) De klant meldt zich direct aan bij de 
kraamzorgaanbieder. 
 
De kraamzorgaanbieder noteert gegevens 
(volgens HBa3) en gaat bij klant of verzekeraar 
na welke polisvoorwaarden er zijn voor levering 
bij deze klant. 
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Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 

 (BHc1) De kraamzorgaanbieder stuurt een brief 
bevestiging inschrijving en de 
leveringsvoorwaarden naar de klant.  
Met de klant wordt de afspraak gemaakt dat in 
de zevende maand het intakegesprek wordt 
gepland. 

De intake (I)    (Ia1) de intaker neemt contact op met de klant 
Er wordt een intake-huisbezoek gepland of er 
volgt een telefonische intake. Uiterlijk in week 
36 heeft de intake plaatsgevonden.  
De omgevingsfactoren en moederfactoren 
worden doorgenomen. 
Een huisbezoek vindt – conform de 
Basiskwaliteitseisen – plaats bij de 
onderscheiden doelgroepen. 
Indien nodig neemt de intaker voor aanvullende 
informatie contact op met huisarts of 
verloskundige/huisarts 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ia2) Verloskundige/huisarts levert 
relevante medische informatie die 
nodig is om de zorgbehoefte te 
kunnen vaststellen. 

Vaststellen 
zorgbehoefte 
(VZ) 

   (VZa1) De intaker stelt op basis van het 
gesprek met de klant, de eigen observaties en 
de aanvullende informatie van huisarts en/of 
verloskundige de zorgbehoefte vast. 
Hierbij maakt de intaker gebruik van het 
wegingskader voor het vaststellen van de 
zorgbehoefte (VZ) 
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Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 

Formuleren 
aanbod (FA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FAc1) Eventueel legt de zorgverzekeraar 
gegevens kraamzorgarrangement vast in 
dossier van klant. 

(FAa1) De intaker formuleert de aard, inhoud 
en omvang van het kraamzorgarrangement dat 
in de situatie van de klant het meest is 
aangewezen. 
Hierbij maakt de intaker gebruik van het 
wegingskader voor het formuleren van het 
aanbod (FA). 
 
(FAb1) De intaker legt de gegevens vast en 
informeert hierover de klant en eventueel de 
zorgverzekeraar. 
 

Zorglevering     Inzet kraamzorg na melding van klant of 
verloskundige/huisarts 

  

Herindicatie 
kraamzorg 
bevalling 
(HKB) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (HKBa1) De verloskundige/huisarts 
beoordeelt – op het meest geëigende 
moment – kort na de bevalling: de 
situatie van de kraamvrouw, het kind 
en de omgeving. Daarbij maakt de 
verloskundige/huisarts gebruik van 
het overzicht meer/minderfactoren. 
De verloskundige/huisarts overlegt 
over de situatie met de 
kraamverzorgende 
 
(HKBb1) De verloskundige/huisarts 
stelt op basis van het gesprek met de 
klant en de kraamverzorgende en de 
eigen observaties de medische 
diagnose. 
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Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kraamzorgaanbieder stelt – op basis van de 
veranderingen in de zorgbehoefte – de aard, 
inhoud en omvang van het arrangement dat in 
de situatie van de klant het meest is 
aangewezen, vast. Dit kan hetzelfde zijn als 
was geïndiceerd, het kan meer of minder zorg 
betreffen.  
Hierbij maakt de kraamzorgaanbieder gebruik 
van het wegingskader voor het formuleren van 
het aanbod (FA). 
 
 
(HKBf1) de kraamzorgaanbieder toetst de 
herindicatie en legt de gegevens vast in het 
kraamzorgdossier van de klant. 
 
(HKBg1) De kraamzorgaanbieder draagt zorg 
voor aanpassing in de zorginzet. 
 

 
(HKBc1) De verloskundige/huisarts 
stelt op basis van de situatie van de 
klant het behandelplan bij. Deze 
bevindingen legt de 
verloskundige/huisarts vast in het 
kraamdossier en ondertekent dit ook.  
 
Deze diagnose laat zich vertalen in – 
een mogelijk veranderde –
zorgbehoefte. Hierbij maakt de 
verloskundige/huisarts gebruik van 
het wegingskader voor het 
vaststellen van de zorgbehoefte (VZ 
 
(HKBe1) De verloskundige/huisarts 
geeft op basis van de diagnose en de 
vastgestelde zorgbehoefte een 
advies over de gewenste wijzigingen 
in de aard en omvang van de 
kraamzorg. 
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Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 

 
 
 
(HKBi1) De zorgverzekeraar legt eventueel 
gegevens kraamzorgarrangement vast in 
dossier van klant. 

(HKBh1) De kraamzorgaanbieder informeert 
klant en eventueel zorgverzekeraar over 
wijziging inzet. 

Herindicatie 
kraamzorg 
kraambed 
(HKK) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (HKBa1) De verloskundige/huisarts 
beoordeelt – op het meest geëigende 
moment –en in ieder geval op 3de of 
4de  dag na de bevalling: de situatie 
van de kraamvrouw, het kind en de 
omgeving. Daarbij maakt de 
verloskundige/huisarts gebruik van 
het overzicht meer/minderfactoren. 
De verloskundige/huisarts overlegt 
over de situatie met de 
kraamverzorgende. 
 
(HKb1) De verloskundige/huisarts 
stelt op basis van het gesprek met de 
klant en de kraamverzorgende en de 
eigen observaties de diagnose. 
 
(HKBc1) De verloskundige/huisarts 
stelt op basis van de situatie van de 
klant het behandelplan bij. Deze 
bevindingen legt de 
verloskundige/huisarts vast in het 
kraamdossier en ondertekent dit ook.   
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Processtap  Zorgverzekeraar  Kraamzorgaanbieder  Verloskundige/huisarts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(HKKi1) De zorgverzekeraar eventueel legt 
gegevens kraamzorgarrangement vast in 
dossier van klant. 

 
 
 
 
 
(HKKe1) De kraamverzorgende informeert de 
kraamzorgaanbieder over de gestelde indicatie 
en geeft advies over eventuele wijzigingen in 
de kraamzorg 
 
(HKKf 1) De kraamzorgaanbieder toetst de 
herindicatie en legt de gegevens vast in het 
administratieve dossier van de klant. 
 
(HKKg1) De kraamzorgaanbieder draagt zorg 
voor aanpassing in de zorginzet. 
 
(HKKh1) De kraamzorgaanbieder informeert 
klant en eventueel de zorgverzekeraar of 
wijziging inzet. 
 

Deze diagnose laat zich vertalen in – 
een mogelijk veranderde –
zorgbehoefte. Hierbij maakt de 
verloskundige/huisarts gebruik van 
het wegingskader voor het 
vaststellen van de zorgbehoefte (VZ 
 
(HKBe1) Op basis van de diagnose 
en de vastgestelde zorgbehoefte 
adviseert de verloskundige/ huisarts 
de kraamzorgaanbieder over de 
gewenste wijzigingen in de aard en 
omvang van de kraamzorg. 
 

Afsluiten 
kraamzorg 
(AK) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (AKa1) De kraamverzorgende sluit de 
kraamzorg af door middel van een gesprek met 
de kraamvrouw / het kraamgezin. 
Bijzonderheden worden vastgelegd in de 
overdracht aan JGZ 
 
(AKb1) De kraamzorgaanbieder stuurt factuur 
naar zorgverzekeraar voor het totaal aantal  
uren kraamzorgarrangement. 

 (AKa2) De verloskundige/huisarts 
sluit de kraamzorg af door middel 
van een gesprek. Bijzonderheden 
worden vastgelegd in overdracht aan 
huisarts/behandelaar. 
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(AKd1) De zorgverzekeraar vergoedt de 
factuur op basis van de geleverde uren 
kraamzorg. 
 
(AKe1) Zorgverzekeraar toetst de gestelde 
indicaties aan de uitgangspunten van het 
protocol en de wijze waarop de 
afwegingscriteria zijn gehanteerd. 

 
(AKc1) De kraamzorgaanbieder stuurt factuur 
voor inning eigen bijdrage kraamzorg naar 

1. de klant of 
2. de zorgverzekeraar 

 
 
 
 
 
 
(AKf1) De kraamzorgaanbieder overlegt / 
bespreekt periodiek met de zorgverzekeraar de 
resultaten uit de toetsing (AKe1).  

 
 
 
 


