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Kraamzorg op Maat in het kort… 
Bij Kraamzorg de Waarden staat 
gezondheid van moeder en kind voorop. 
Daarom stellen wij onszelf continu de 
vraag hoe we deze zorg kunnen verbeteren. 
Samen met een aantal andere organisaties 
zijn we gestart met het wetenschappelijk 
onderzoek Kraamzorg op Maat. Met dit 
onderzoek willen we de vraag 
beantwoorden of een andere verdeling 
van het aantal uren kraamzorg kan 
bijdragen aan de gezondheid van 
moeder en kind. 

Het doel van Kraamzorg op Maat is het 
aantal uren zorg afstemmen op jouw 
persoonlijke situatie. 

Hoe doen we het nu? 
Het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) 
bepaalt hoeveel kraamzorg je krijgt. Voor 

Wij willen je van harte uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek 
Kraamzorg op Maat. Door deelname help je mee de kraamzorg verder te 
verbeteren. Graag vertellen we je er meer over. 

elke nacht in het ziekenhuis wordt er 
echter 6 uur kraamzorg gekort. Het 
gevolg is dat juist moeders en baby’s 
met een verhoogd gezondheidsrisico 
minder uren zorg krijgen. Dat kan en 
moet anders. Met Kraamzorg op Maat 
onderzoeken we een andere verdeling 
van de uren zorg, gebaseerd op eerder 
wetenschappelijk onderzoek.

Wat houdt Kraamzorg op Maat in? 
Kraamzorg op Maat werkt met 
zorgpakketten: 
-  De gezondheid en het welzijn van jou 

en je kindje bepalen welk zorgpakket 
je ontvangt. 

-  Elk zorgpakket kent een eigen aantal 
uren kraamzorg. 

-  Tijdens je intake wordt er een voorlopig 
zorgpakket toegekend en in de  kraam-
week wordt dit eventueel nog bijgesteld. 



Met Kraamzorg op Maat sluit het aantal 
zorguren beter aan op jullie persoonlijke 
situatie: 
-  Beval je thuis of in het ziekenhuis, mag 

je direct naar huis en verloopt je kraam-
tijd zonder bijzonderheden dan krijg je 
38 uur kraamzorg verdeeld over 7 dagen. 

-  Moet je na de bevalling in het ziekenhuis 
blijven, dan krijg je bij thuiskomst juist 
meer uren en dagen zorg in plaats van 
minder met het huidige LIP. 

-  Zijn er tijdens de kraamweek problemen 
dan heb je ook recht op meer uren en 
dagen. 

-  Kom je 11 dagen na de bevalling thuis 
uit het ziekenhuis, dan krijg je alsnog 
16 uur kraamzorg, ongeacht of je 
hiervoor aanvullend verzekerd bent. 

Taken kraamverzorgende bij 
Kraamzorg op Maat
De taken van je kraamverzorgende blijven 
ook met Kraamzorg op Maat hetzelfde. 
Kraamzorg op Maat onderzoekt de 
gezondheidseffecten van een andere 
urenverdeling voor jou en je kindje 
en heeft geen invloed op de invulling 
van die uren. Wel gebruikt je kraam-
verzorgende een apart dossier. Daarin 
registreert zij gegevens over jouw 
kraamweek voor verder onderzoek. 

Waarom zou je meedoen? 
Er zijn een aantal goede redenen om mee 
te doen aan Kraamzorg op Maat: 
-  Bij eventuele complicaties krijg je juist 

meer uren zorg en niet minder zoals bij 
het huidige LIP.

-  Hebben jullie geen extra zorguren 
nodig, dan komen die uren kraamzorg 
ten goede aan de gezondheid van een 
andere moeder en haar kind; 

-  Na de 10e dag krijg je 16 uur kraamzorg 
ook als je niet aanvullend verzekerd bent; 

-   Het onderzoek levert bruikbare 
gegevens om in de toekomst nog beter 
maatwerk te kunnen leveren. 

Hoe doe je mee?
-  Wil je meedoen met het onderzoek 

Kraamzorg op Maat? Dan kun je dit 
bij onze Intakeplanning aangeven 
zodra ze je bellen om een afspraak 
te maken voor de intake. 

-  Als je besluit mee te doen, geef je 
daarvoor schriftelijk toestemming 
via het toestemmingsformulier. 
Onze consulent neemt dit formulier 
mee tijdens de intake bij je thuis. 

-  Je kunt je toestemming voor 
deelname op ieder ogenblik weer 
intrekken, zelfs in de kraamweek 
kun je overschakelen naar reguliere 
kraamzorg via het LIP. 

Doe
jij ook 
mee?



Stichting Kraamzorg de Waarden Groep
Algemeen telefoonnummer: 088-1301717

E-mail: info@kraamzorg.org
www.kraamzorgdewaarden.nl

Wij hopen van harte dat je besluit om mee te doen 
aan Kraamzorg op Maat. Uiteraard hebben wij ook 
alle begrip als je niet mee doet. Wat je ook kiest, 
Kraamzorg de Waarden is er voor jou en je kindje: 

Gelukkig nieuw leven! 

Wil je meer informatie over Kraamzorg op Maat? 
Kijk dan op www.kraamzorgdewaarden.nl/kom. Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Bel dan op werkdagen tussen 8:30-16:00 uur naar onze consulenten via 0182 - 32 55 83 
of mail naar consulenten@kraamzorg.org. 

Deelnemers Kraamzorg op Maat:


