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Inhoud

Je bent zwanger: gefeliciteerd! 

Dank je wel dat je voor Kraamzorg Zuid-Gelder-

land hebt gekozen. De komst van je baby is een 

bijzondere gebeurtenis. Onze kraamverzorgenden 

beseffen hoe speciaal het is om voor korte tijd 

deel te mogen uitmaken van jullie gezin.  Wij 

staan voor je klaar tijdens je zwangerschap, 

bevalling en kraam periode. En zorgen voor jou, 

je baby en je gezin tijdens de kraamtijd. Elke 

situatie is uniek. Wat heb jij als moeder nodig? 

En je baby? En de rest van je gezin? De kraam-

verzorgenden van Kraamzorg Zuid-Gelderland 

zorgen voor een onbezorgde en onvergetelijke 

kraamtijd. Wij zijn de kraamverzorgende die jíj 

nodig hebt.

Onze visie: Kraamzorg met heel ons hart 
Elke moeder, elk gezin, elke baby is uniek. Luisteren 
naar jouw wensen, ons inleven in jouw situatie en 
inspelen op jouw behoefte; dát is onze kracht. Wij willen 
dat jouw kraamtijd een mooie, onvergetelijke tijd wordt 
en dat je na de kraamweek met je kersverse gezin de 
toekomst met vertrouwen tegemoet gaat.

Dit is waarop wij ons onderscheiden:
• Kraamzorg met heel ons hart
• Kleinschalig en dus persoonlijk
• Nauwe samenwerking met jouw verloskundige
• Kraamzorg passend bij jouw situatie 
• Nazorg

Samenwerking 
Wij werken heel nauw samen met de verloskundigen  
in de regio. Onze kraamverzorgende en jouw verlos
kundige kennen elkaar. Weten wat je aan elkaar hebt 
is belangrijk voor ons. De verloskundigen vinden  
het belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op de grote 
professionaliteit en deskundigheid van onze kraam
verzorgenden.

Ziekenhuizen, Jeugdgezondheidszorg 
en VSV
We werken ook nauw samen met de ziekenhuizen in 
onze regio. In de meeste ziekenhuizen verzorgen wij de 
assistentie bij de poliklinische bevalling en in het 
Amalia kinderziekenhuis en Pantein ziekenhuis Box
meer geven we, als dat mogelijk is, kraamzorg binnen 
de muren van het ziekenhuis. We zorgen voor een 
goede overdracht naar de afdeling Jeugdgezondheids
zorg van de GGD. Zodat de jeugdverpleegkundige weet 
hoe de bevalling en kraamtijd verlopen zijn en de 
begeleiding door gaat op het consultatiebureau.

We zijn partner in VSV (verloskundig samenwerking 
verband) SAMEN zorgen voor nieuw leven in regio 
Nijmegen en VSV Kracht in Arnhem en zijn samenwer
kingspartij van Geboortezorg Boxmeer. VSV SAMEN 
heeft een eigen ouderadviesraad. Zij zijn de schakel 
tussen ouders en de organisaties werkzaam in de 
geboortezorg. Link website www.samennijmegen.nl

Vragen? 
Al je vragen kun je stellen aan onze medewerkers  
servicebureau. Ze zijn elke werkdag telefonisch bereik
baar op tel. 024  309 48 00. Je kunt ze ook mailen:  
info@kraamzorgzuidgelderland.nl  
Zij helpen je graag verder. Of kijk op onze website  
www.kraamzorgzuidgelderland.nl 
Wij zijn zeven dagen per week 24 uur per dag  
telefonisch bereikbaar op tel. 024  309 48 00.

Welkom
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Cursussen tijdens de zwangerschap

Er zijn veel verschillende cursussen en voor-

lichting die je tijdens de zwangerschap al dan 

niet samen met je partner kunt volgen. Op onze 

website www.kraamzorgzuidgelderland.nl 
zie je het overzicht aan welke cursussen en 

voor lichting kraamverzorgenden van Kraam-

zorg Zuid- Gelderland hun bijdrage leveren. 

Verschillende verloskundigen in onze regio 

kiezen ervoor de zwangerschapscontroles  

met bijbehorende voorlichting in groepen aan 

te bieden; centering pregnancy. In de regio 

Zuid-Gelderland verzorgt de verloskundige  

deze bijeenkomsten samen met een kraam-

verzorgende van KZG.

Vader* worden
Je partner is zwanger. In haar buik groeit jullie baby. 
Logisch dat er veel aandacht gaat naar de toekomstige 
moeder. Maar ook voor jou gaat er veel veranderen. 
Daarom geven we op onze website informatie en tips, 
helemaal afgestemd op jou als toekomstige vader. Je 
vindt het onder zwangerschap / vader worden.

Intakegesprek
Bij het plannen van het intake gesprek  krijg je afhankelijk 
van jouw woonplaats een kraamzorgconsulente toe   
gewezen. Rond de 7e maand zwangerschap benadert 
een medewerker van ons servicebureau je voor het maken 
van een afspraak voor het intakegesprek. Dit gesprek 
vindt meestal bij jou thuis plaats. Natuurlijk kan jouw 
partner daar bij zijn als je dat fijn vindt. Tijdens het 
gesprek met je kraamzorgconsulente krijg je informatie 
over kraamzorg en praktische zaken, zoals de aanschaf 
van de benodigdheden voor bevalling en kraamtijd. Er 
is veel ruimte om jouw wensen aan te geven. Wat is 
voor jou/jullie belangrijk tijdens de kraamweek en hoe 
kan de kraamverzorgende daarop inspelen? Samen met 
je kraamzorgconsulente kijk je naar de mogelijkheden 
en maken jullie afspraken over de invulling van de 
kraamzorg. De kraamzorgconsulente zal informeren 
naar bijzonder heden, waarvan het handig is dat de 
kraamverzorgende dit weet zodat ze daar rekening 
mee kan houden. Ook kun je al je vragen stellen.

* Er staat ‘vader worden’ maar natuurlijk bedoelen we ook andere 

partners. Of misschien ben je alleenstaand. Onze teksten in deze 

brochure en op de website zijn gericht aan alle toekomstige ouders.

De tijdsduur van de kraamzorg (de kraamtijd) wordt 
vastgesteld op basis van het landelijk indicatieprotocol 
(LIP). Over het algemeen krijg je 4549 uren verdeeld 
over acht dagen. Dat is zo’n 6 uur per dag. De werktijden 
liggen in principe tussen 8.00 en 1800 uur. De werktijden 
worden door de kraamverzorgende in overleg afge
stemd op de eerste zorgdag. Alle afspraken die met de 
kraamconsulent worden gemaakt, worden vastgelegd 
in het zorgdossier. Het zorgdossier is de basis voor de 
zorg die de kraamverzorgende verleent in de kraamtijd. 
Deze afspraken worden naar je gemaild. Je kunt deze 
altijd tijdens de kraamtijd nog in overleg met je 
kraamverzorgende bijstellen.

Benodigdheden
Je hebt verschillende materialen nodig voor de  
bevalling en kraamtijd. Je kunt ervoor kiezen deze  
via www.duxxie.nl te bestellen. Samen met je kraam
zorgconsulente kijk je wat je nodig hebt en vul je het 
bestelformulier in. Vlak voor de uitgerekende datum 
(rond de 36ste week) worden die dan bij je thuis 
gebracht door Medipoint. Wel zo gemakkelijk! We 
hebben met beide bedrijven deze service speciaal  
voor onze cliënten geregeld. Wil je weten wat je  
verder nog in huis kunt halen, kijk dan naar de 
benodigdheden lijst achter in deze brochure.

Zwangerschap

De bevalling blijft een heel bijzonder moment. 

Voor onze kraamverzorgenden wordt aanwezig 

zijn bij een bevalling nooit ‘gewoon’. Het blijft 

heel bijzonder om bij de geboorte van een baby 

aanwezig te mogen zijn! Onze zorg begint al bij 

jouw bevalling. Het maakt niet uit hoe laat je 

bevalt. Wij staan 24 uur per dag 7 dagen per 

week voor je klaar.

Thuis bevallen
De verloskundige belt ons als je thuis gaat bevallen.  
Onze kraamverzorgende is bij de bevalling aanwezig. 
Dit kan bij de laatste fase van de bevalling zijn, maar 
ook al eerder bij het opvangen van de weeën. Je kunt 
bij je verloskundige aangeven wat je hierin prettig 
vindt. De kraamverzorgende helpt mee alles voor te 
bereiden. Ze zal bijvoorbeeld kruiken maken en zorgen 
dat alles klaar staat voor de komst van jullie baby. 
Tijdens de bevalling zal ze jou en jouw partner onder
steunen en de verloskundige assisteren. Wat ze precies 
doet hangt af van wat jullie nodig hebben en wat de 
verloskundige aan geeft.

Als jullie baby geboren is, blijft ze nog een aantal uren 
bij jullie thuis. Ze zal bij jou en de baby regelmatig 
controles doen en alles goed in de gaten houden de 
eerste uren. Ook helpt ze je bij de eerste voeding. Hier 
neemt ze heel rustig de tijd voor, er is veel aandacht 
voor huidophuid contact. Het zogenaamde ‘gouden 
uur’. Zo kunnen jullie rustig kennis maken met jullie 
baby en kan jullie baby rustig wennen.

In het ziekenhuis bevallen
Soms heb je geen keus en moet je om medische reden 
in het ziekenhuis bevallen. Je wordt daar begeleid door 
verloskundige of gynaecoloog en een verpleegkundige. 
Als je bevallen bent en weet wanneer je naar huis mag, 
bel ons dan zo snel mogelijk. De kraamverzorgende 
komt dan zo snel mogelijk om jou thuis verzorgen. Dit 
kan overdag, maar ook in de avond of nacht! Wanneer 
je nog een aantal dagen in het ziekenhuis moet 
verblijven, bijvoorbeeld na een keizersnede, dan 
verzorgen wij aansluitend de kraamzorg thuis. Vanuit 
het ziekenhuis krijgt de kraamverzorgende een over
dracht, zodat ze weet waar ze rekening mee kan 
houden.

Poliklinisch bevallen
Kies je er zelf voor in het ziekenhuis te bevallen met je 
verloskundige, dan is dat een poliklinische bevalling of 
verplaatste thuis bevalling. In de meeste ziekenhuizen 
in onze regio: Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, 
Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Maasziekenhuis Pantein 

en soms in het geboortehuis NEO, helpt onze 
kraamverzorgende de verloskundige. Wanneer de 

baby geboren is doet zij bij jou en je baby de 
controles en helpt je bij de eerste voeding. 

Als jullie naar huis mogen, gaat ze met 
jullie mee en helpt jullie thuis met de 

verzorging van je baby. Dit kan ook in 
de avond of nacht zijn, zodat jullie 

met een gerust en veilig gevoel de 
nacht in gaan.

Bevalling
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Kraamzorg die bij jou past
Je hebt vast al nagedacht over wat je belangrijk vindt in 
de kraamtijd. Op onze website zie je voorbeelden van 
wensen, voorkeuren of bepaalde accenten die belang
rijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld Natuurlijke kraamzorg 
met veel aandacht voor sfeer, rust en regelmaat, stilte 
en warmte. Of warmtezorg waarbij jij en je baby veel 
met warme materialen worden verzorgd. Of op  
verzoek nachtzorg. Lees er meer over op onze website 
www.kraamzorgzuidgelderland.nl. De kraamzorg
consulente zal tijdens het intakegesprek goed luisteren 
naar jouw wensen en voorkeuren. Je mag altijd Kraam
zorg met heel ons hart verwachten. Dit houdt in dat de 
kraamzorg is afgestemd op jullie wensen en behoeftes.

Je kunt kiezen voor volledig geïndiceerde uren en 
kraamzorg op maat. Bij volledig geïndiceerde uren  heb 
je recht op 49 uur verdeeld over 8 dagen als je borst
voeding geeft (gemiddeld 6 uur per dag)  en 45 uur 
verdeeld over 8 dagen als je kiest voor flesvoeding 
(gemiddeld 5,5 uur per dag). In sommige situaties of 
omstandigheden worden er meer of minder uren 
geïndiceerd. De kerntaken van de kraamzorg zijn 
opgenomen in deze uren; namelijk verzorging en 
controle van moeder en baby, voorlichting en advies, 
basis huishoudelijke taken en waarborgen van de 
hygiëne. Een mooie onbezorgde kraamtijd, daar zet de 
kraamverzorgende zich met heel haar hart voor in. 
Daarbij hoort de zorg voor het hele gezin. Er is aan
dacht voor de vader, zodat hij ook rustig kan wennen 
aan het vaderschap en de nieuwe baby in het gezin. 
Eventuele oudste broertjes en zusjes worden betrokken 
bij de zorg voor hun baby broertje of zusje. Als je kiest 
voor kraamzorg op maat kun je minder uren afnemen, 
met een minimum van 3 uur per dag. Dit laatste wordt 
ook wel minimumzorg of 24 uurszorg genoemd. Dit is 
gebaseerd op het wettelijk minimum van 24 uur.

Deskundige en veilige zorg
Wat je ook kiest: deskundige en veilige zorg is altijd 
gegarandeerd. De omstandigheden zijn altijd anders, 
de wensen ook. Wat heb jij als moeder nodig? En je 
baby? En de rest van je gezin? Ons inleven in jullie 
persoonlijke situatie is één van de belangrijkste 
aspecten van onze kraamzorg. Wij hebben de ervaring 
en de kennis om elke nieuwe situatie op de juiste 
manier aan te voelen en erop te reageren. 

Kraamzorg 
met heel ons hart

Voor alle gezinssamenstellingen
Kraamzorg is er voor alle gezinnen; samengestelde 
gezinnen; gezinnen waar sprake is van twee moeders  
of twee vaders, alleenstaande moeders of tiener
moeders en voor alle culturen en religies. Onze kraam
verzorgenden zijn gewend zich aan te passen aan  
ieder uniek gezin met haar eigen samenstelling.

Als de omstandigheden anders of 
minder onbezorgd zijn
Ook dan krijg je de kraamverzorgende die bij jou past. 
Onze kraamverzorgenden zijn hoog gekwalificeerd en 
geschoold volgens de laatste inzichten. Ook zijn er 
kraamverzorgenden die een speciale opleiding hebben 
gevolgd, bijvoorbeeld om ouders met een verstandelijke 
beperking te begeleiden.

Kraamverzorgenden met begeleiding
Kraamzorg Zuid Gelderland is een erkend leerbedrijf. 
Om nu en in de toekomst voldoende en goede kraam
zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk dat wij conti
nu kraamverzorgenden opleiden. Dit betekent dat er 
mogelijk een kraamverzorgend in opleiding met 
begeleiding bij jullie komt. De kraamzorgconsulente zal 
vragen of er een stagiaire, kraamverzorgende in 
opleiding of kraamverzorgende met begeleiding 
aanwezig mag zijn tijdens de bevalling en/of in de 
kraamtijd. De stagiaire is dezelfde uren aanwezig als de 
kraamverzorgende. De kraamverzorgende blijft 
eindverantwoordelijk voor de zorg en zal regelmatig 
evalueren. 

Een kraamverzorgende met begeleiding wordt begeleid 
door een ervaren collega praktijkbegeleider. Afhankelijk 
van de fase van de inwerkperiode of opleiding is de 
praktijkbegeleider elke dag of een aantal keren per 
kraamtijd aanwezig. De praktijkbegeleider biedt die 
ondersteuning die de beginnend kraamverzorgende nodig 
heeft. Hiermee is deskundige zorg altijd gegarandeerd. 

Specialistische zorg
Wij bieden specialistische zorg zoals kraamzorg na 
couveuse. Onze kraamverzorgenden verlenen naast 
zorg thuis ook zorg aan ouders in het Ronald Mc 
Donaldhuis en het Amalia kinderziekenhuis.

Overleden baby
Wanneer je het slechte nieuws krijgt dat jullie baby is 
overleden of niet levensvatbaar is, staat je wereld stil. 
Wat enorm verdrietig is. Het is mogelijk kraamzorg te 
ontvangen. We stemmen de zorg in nauw overleg af.
Op onze website www.kraamzorgzuidgelderland.nl 
kun je meer informatie vinden.

Vragen tijdens de kraamtijd
Op het moment dat de kraamverzorgende er niet is, 
kun je met al je vragen 24 uur per dag terecht bij onze 
medewerkers servicebureau of bereikbare dienst.
We zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar op 
024  309 48 00

Vragen en begeleiding na de kraamtijd
De kraamverzorgende draagt over aan de Jeugdge
zondheidszorg van de GGD; het consultatiebureau. Een 
jeugdverpleegkundige neemt naar aanleiding daarvan 
contact op om kennis te komen maken.

Nazorg
Indien je tijdens of na de kraamtijd behoefte hebt aan 
extra ondersteuning kun je gebruik maken van Nazorg 
in de vorm van coaching, babymassage en moeder
massage. Lees er meer over op onze website  
www.kraamzorgzuidgelderland.nl/overons/nazorg.

6 7



Zorgovereenkomst en algemene  
leveringsvoorwaarden
Samen met de bevestiging van de aanmelding heb  
je dit boek Baby op komst en de zorgovereenkomst 
ontvangen. We vragen je één exemplaar van de 
zorgovereenkomst ondertekend terug te sturen.  
Je geeft hiermee meteen aan dat je akkoord gaat  
met onze algemene leveringsvoorwaarden. Wil je  
deze eerst nog nalezen? Je vindt ze op onze  
website www.kraamzorgzuidgelderland.nl.  
Liever op papier ontvangen? Vraag ze dan aan bij 
onze medewerkers van het servicebureau, mail:  
info@kraamzorgzuidgelderland.nl 

Privacybeleid
Om je een goede kraamtijd te kunnen bieden heeft 
Kraamzorg Zuid Gelderland gegevens van je nodig. Met 
deze gegevens gingen we altijd al zorgvuldig om. Want 
wij zijn ook gehouden aan de Wet Geneeskundige 
Behandelovereenkomst (WGBO). Onze medewerkers 
houden zich aan de regels van de wet. Sinds 25 mei 
2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De gegevens vallen onder 
wat bepaald is in de artikelen 7:4467:468 van het 
Burgerlijk Wetboek. In deze wet is onder andere 
geregeld dat je het recht hebt om te weten welke 
gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom 
die gegevens genoteerd worden. Na jouw toestemming 
worden de gegevens vastgelegd die bijdragen aan het 
leveren van goede zorg. We vragen je dit op moment 
van inschrijving en zo nodig vaker. Wil je onze complete 
privacyverklaring lezen? Deze kun je vinden op onze 
website www.kraamzorgzuidgelderland.nl 

Nog even dit

Geheimhouding
De kraamverzorgenden hebben beroepshalve geheim
houdingsplicht. Dit wil zeggen dat zij verplicht zijn 
geheim te houden wat zij tijdens de uitvoering van hun 
beroep bij onze cliënten horen, zien of meemaken.  
Deze verplichting geldt niet ten opzichte van samen
werkingspartners of medewerkers van KZG ten behoeve 
van een goede uitvoering van de functie. Daarnaast  
zijn wij als professionals gehouden aan de meldcode 
kindermishandeling met het bijbehorende afwegings
kader. Dit houdt in dat de medewerkers de wettelijke 
verplichting hebben om signalen in het kader van zorg 
en veiligheid door te geven aan de betreffende keten
partner of Veilig thuis.

Wijzigingen doorgeven
Wij horen het graag als er iets verandert. Dat kan een 
verhuizing zijn of een wijziging in de verzekering. 
Wanneer er geen gebruikt gemaakt kan worden van 
onze kraamzorg door bijvoorbeeld een miskraam of 
vroeggeboorte vinden wij het fijn dat je ons dat laat 
weten. Wijzigingen kunnen gemakkelijk doorgeven 
worden via onze website: 
www.kraamzorgzuidgelderland.nl/wijzigingen
En je kunt natuurlijk ook de medewerkers bellen:  
024  309 48 00 of mailen: 
info@kraamzorgzuidgelderland.nl 

Annulering
Bij annulering van de kraamzorg zonder medische 
reden brengen wij de gemaakte kosten in rekening.  
Het gaat om de kosten voor inschrijving en de intake  
en geplande kraamzorg die binnen 24 uur geannuleerd 
wordt. Wanneer de intake wordt afgemeld binnen 24 
uur zonder medische reden, worden de kosten in 
rekening gebracht.

Kosten en eigen bijdrage
De kraamzorg wordt in Nederland grotendeels vergoed 
via de basisverzekering. Wel betaal je een eigen 
bijdrage per uur kraamzorg. Deze eigen bijdrage wordt 
of door jouw zorgverzekeraar of door ons in rekening 
gebracht. Dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Er 
zijn veel verschillende (aanvullende) pakketten. Ook 
extra vergoeding voor kraamzorg zit in de aanvullende 
pakketten van de zorgverzekeraars. De extra vergoe
dingen kunnen flink verschillen. Het is daarom verstan
dig om ruim van tevoren te kijken naar deze extra 
vergoedingen. En eventueel te veranderen van zorg
verzekeraar of pakket.

Vergoeding door Zorgverzekeraars
Kraamzorg ZuidGelderland heeft met alle zorgverze
keraars een contract. Het maakt dus niet uit bij wie je 
verzekerd bent, je kunt je altijd bij ons inschrijven voor 
kraamzorg. Sommige zorgverzekeraars willen dat je dat 
via hen regelt, bij anderen kun je je rechtstreeks bij ons 
aanmelden. Onze medewerkers van het servicebureau
kunnen je hierbij eventueel helpen.

Betaling
De meeste zorgverzekeraars regelen met ons recht
streeks het betalingsverkeer. Voor elk uur kraamzorg 
betaal je een eigen bijdrage zie het kostenoverzicht op 
onze website. Voor de eigen bijdrage per uur ontvang je 
van ons na afloop van de kraamzorg een factuur. In 
sommige pakketten krijg je ook de eigen bijdrage 
vergoed door de zorgverzekeraar.
 
Arbeidsomstandigheden
De overheid heeft door middel van de Arbowet een 
aantal verplichtingen opgelegd met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden van onze kraamverzorgenden. 
Om na te gaan of er, vanuit het perspectief van de 
Arbowet, een verantwoorde uitvoering van zorg kan 
plaatsvinden, maken wij gebruik van de Arbocheck. Als 
de werkomstandigheden niet voldoen aan onze 
arbovoorwaarden kan op deze onderdelen de zorg 
aangepast worden. Ook wordt er vanuit gegaan dat de 
kraamverzorgende met respect wordt behandeld. De 
Arbocheck is onderdeel van het zorgdossier en wordt 
tijdens het intakegesprek besproken.
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Piekperiodes
Ieder jaar zijn er weer onverwachte piekperiodes in  
het aantal bevallingen. Op het moment dat we veel 
geboortes tegelijk verwachten verdelen we de beschik
bare kraamverzorgenden over alle cliënten die zorg 
nodig hebben. Wij informeren je hier op tijd over en we 
leveren altijd de geïndiceerde en noodzakelijke zorg. 
Zijn er speciale omstandigheden, laat het ons weten, 
zodat we daar rekening mee kunnen houden. Wij 
garanderen ook in de piekperiodes altijd de zorg voor 
moeder en baby, bieden assistentie tijdens de bevalling 
thuis en kraamzorg gedurende acht dagen.

Niet (helemaal) tevreden?
Kraamzorg ZuidGelderland doet er alles aan je 
kraamperiode goed te laten verlopen. Toch kan het 
voorkomen dat er iets niet helemaal naar wens is. 
Bespreek dit dan met de kraamverzorgende. Komen 
jullie samen niet tot een bevredigende oplossing, dan 
kun jij of de kraamverzorgende altijd contact opnemen. 
Wij streven ernaar zo snel mogelijk tot een goede 
oplossing te komen.

Klachten
Wanneer er geen bevredigende oplossing is geboden, 
heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen. Wij 
nemen klachten heel serieus en hopen door hier goed 
naar te luisteren een klacht in de toekomst te voorkomen. 
 
Schade
Kraamzorg ZuidGelderland kent een regeling voor 
schade en aansprakelijkheid en is verzekerd voor het 
toebrengen van schade aan privéeigendommen van 
de cliënt door zorgverleners, indien deze schade te 
wijten is aan schuld van de zorgverlener. 

In geval van schade moet je dit binnen drie dagen na 
afloop van de kraamzorg schriftelijk melden bij Kraam
zorg ZuidGelderland. Per schadegeval geldt een eigen 
risico van € 150, tenzij de schade te wijten is aan opzet 
of grove nalatigheid van de zorgverlener.

Cliëntenenquête
Wij zijn continu bezig met de verbering van onze 
zorgverlening, zodat al onze cliënten Kraamzorg met 
heel ons hart ervaren. Wij leren graag van alle ervarin
gen. Daarom ontvang je aan het einde van de kraamtijd 
onze cliëntenenquête via een email. 
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  2 bovenlakens en 2 dekentjes  
Het gebruik van dekbedjes wordt afgeraden door 
Stichting Consument en Veiligheid. Wij volgen dit 
advies. Een dekentje mag zowel van katoen, wol als 
synthetisch materiaal zijn. 

  Hemdjes/rompertjes: maat 50/56 (4x), maat 62 (2x)
  6 stel kleertjes: maat 50/56 (4x), maat 62 (2x)
  2 kleine katoenen mutsjes
  3 omslagdoeken c.q. badcapes
  Luiers 
Naar keuze katoenen oogjesluiers, voorgevormde 
luiers of wegwerpluiers.

  12 à 18 hydrofiele luiers 
Deze kunnen gebruikt worden om de baby af  
te drogen en (op advies van de verloskundige)  
tijdens de eerste dagen als luier bij het geven van 
borstvoeding.

  6 hydrofiele washandjes
  9 spuugdoekjes
  Stevig babybadje met een stevige standaard
  Schone emmer om het badje te vullen of de baby in 
te baden.

  2 verchroomde metalen kruiken of 1 metalen kruik 
en 1 electrische kruik

  2 kruikenzakken van badstof, katoen of molton
  Babyzeep, olie,  zalf
  Haarborsteltje en kammetje

Voor Natuurlijke kraamzorg is een aparte lijst met 
benodigdheden. Deze vind  je op de website:  
www.kraamzorgzuidgelderland.nl/benodigdheden-
natuurlijke-kraamzorg 

Wat je mee kunt nemen naar het 
ziekenhuis:
Voor jezelf:

  Tshirts/nachthemd
  Ondergoed
  Toiletspullen
  Telefoon en oplader
  Badslippers en warme sokken
  Ochtendjas
  Geld (kleingeld)
  Fototoestel
  Kaart ziekenhuis en/ of verzekeringspas
  Legitimatiebewijs
  Munt voor de rolstoel
  Denk ook aan eten/drinken, toiletspullen, eventueel 
schone kleren voor je partner

Voor de baby:
  Autostoeltje
  Kleertjes
  Hemdje
  Jasje en muts
  Los dekentje

Indien je flesvoeding gaat geven:
  2 flessen met spenen 
  Flessenrager/flessenborstel
  Pak of blik kunstvoeding

Uit hygiënisch oogpunt is het goed de babyuitzet van 
tevoren te wassen en te strijken. Gebruik daarbij geen 
wasverzachter, omdat dit de babyhuid kan irriteren.

Benodigdheden voor bevalling en 
kraamperiode
Je hebt verschillende materialen nodig voor de beval
ling en kraamtijd. Je kunt ervoor kiezen deze via  
www.duxxie.nl te bestellen. Samen met je kraamzorg
consulente kijk je wat je nodig hebt en vul je het 
bestelformulier in. Vlak voor de uitgerekende datum 
(rond de 36ste week) worden die dan bij je thuis 
gebracht door Medipoint. Wel zo gemakkelijk! We 
hebben met beide bedrijven deze service speciaal voor 
onze cliënten geregeld.

Daarnaast vind je hieronder een uitzetlijst met benodigd
heden. Er zijn heel veel uitzetlijsten in omloop. Hier
onder staat een lijst van de werkelijk noodzakelijke 
artikelen. Een aantal zorgverzekeraars biedt een 
kraampakket aan. Informeer hiernaar bij jouw zorg
verzekeraar. Uiteraard hoef je de artikelen die in het 
kraampakket zitten, niet meer zelf aan te schaffen.

Kraampakket
• 3 pakken kraamverband

• 2 pakken maandverband

• Watten

• 2 doosjes gaasjes

• Navelklem

• Alcohol 70%

• 10 celstofonderleggers

• Roltape

Niet in kraampakket:
  Bedverhogers  
(klossen: zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar)  
In het kader van de Arbowet (Arbeidsomstandigheden 
Wet) bent u verplicht het bed op goede werkhoogte 
te brengen, ter voorkoming van rugklachten van 
kraamverzorgenden. Hiervoor dient de bovenkant 
van het matras tussen de 75 cm en 90 cm van de 
grond te zijn en bij voorkeur 80 cm. Bedverhogers 
kunt je gratis lenen via www.duxxie.nl of afhalen bij 
de Thuiszorgwinkel van Medipoint Marialaan 120, 
6541 RP in Nijmegen, en bij een aantal apotheken.

  Ondersteek (po) 
Ook deze kun je via Duxxie bestellen of in de  
Thuiszorgwinkel afhalen.

  Bedzeil/plastic afdekfolie of waterafstotende hoes  
Dit bedekt de gehele matras. Bij de Thuiszorgwinkel, 
bij de apotheek of bouwmarkt kun je een wegwerpzeil 
of afdekfolie kopen.

  1 koortsthermometer 
Om de temperatuur van de kraamvrouw en de baby 
te kunnen opnemen (geen oorthermometer!).

  Vloeibare zeep in drukflacon 
Dit is hygiënischer dan een stukje zeep.

  Plastic flesje 
Om af te spoelen na gebruik van toilet of po.

  Pedaalemmerzakken 
Voor het hygiënisch verwijderen van afval.

  Vuilniszakken.
  Boterhamzakjes (plastic) 
In verband met hygiënische verwerking van  
kraamverband.

  Poedervormig totaal witwasmiddel 
(dit verwijdert eventuele vlekken beter)

  Keukenzout t.b.v. het spoelen van eventuele  
bloedvlekken in de was

Voor de thuisbevalling komt daar  
nog bij:

  Plastic emmers
  Washandjes, handdoeken
  Nagelborstel
  Toiletpapier
  Lamp of looplamp (100 Watt)
  Noodverlichting (zaklantaarn, autopechlamp)
  Reservezekeringen (indien van toepassing)
  Eventuele bijverwarming voor de kraamkamer

Zowel bij thuis- als ziekenhuis-
bevalling adviseren wij voor de baby:
Voor informatie over veilig slapen zie www.veiligheid.nl 
en de brochure veilig slapen

  Ledikantje/wiegje met passend matrasje 
 Let op: hoofdbeschermers met fiberfill leveren 
verstikkingsgevaar op en raden wij dus ten zeerste af. 
Ook het gebruik van een (molton) zeiltje raden wij af.

  Commode
  Aankleedkussen
  2 molton onderleggers of 2 molton hoeslakens,  
2 onderlakens (hoeslakens)

Bijlage

Websites
Voorlichting en advies slaapproducten
www.veiligheid.nl 

Informatie over (merk)productbeoordelingen
www.consumentenbond.nl 

Informatie over veilig slapen
www.opvoeden.nl

Tips over opgroeien, opvoeden, en gezondheid
www.opvoedinforegionijmegen.nl 
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West Maas en Waal
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Millingen aan de Rijn

Kranenburg
Duitsland

Overbetuwe

www.kraamzorgzuidgelderland.nl

Kraamzorg Zuid-Gelderland

Adres:
Postbus 89
6500 AB Nijmegen

Website:
www.kraamzorgzuidgelderland.nl

Telefoon:
Voor alle vragen bel 7 dagen per week 
24 uur per dag: 024  309 48 00

E-mail: 
info@kraamzorgzuidgelderland.nl 

Wij bieden kraamzorg in de hele regio ZuidGelderland, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen en een aantal  
gemeenten net over de grens in Duitsland. Ook bieden wij kraamzorg in de gemeenten Cuijk, Grave, Mook, Molenhoek  
en Landerd. En in de dorpen: Herpen, Neerloon, Overlangel en Ravenstein.

Het werkgebied van Kraamzorg Zuid-Gelderland 


