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Je bent zwanger...
Je bent zwanger, een bijzondere periode in je leven. Je bereid je voor op de geboorte van je
kindje en op de tijd er na. Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van deze periode en wij
willen je hier graag bij helpen. Wij vinden het belangrijk dat je met veel plezier kunt terug
kijken op je kraamperiode. Kraamzorg is de zorg van een kraamverzorgende die je krijgt
rondom je bevalling en tijdens de eerste acht dagen na je bevalling.
Tijdens je bevalling zal je kraamverzorgende aanwezig zijn op het moment dat
je verloskundige hier om vraagt, in overleg met jullie. De kraamverzorgende kan
de verloskundige assisteren bij alle handelingen rondom de bevalling, thuis of
poliklinisch, en zal hier na nog een aantal
uren voor moeder en kind zorgen, ook ´s
nachts. De eerste week na je bevalling
zal de kraamverzorgende een aantal uren
per dag voor jullie en je kindje zorgen. De
kraamverzorgende houdt de gezondheid
van moeder en kind in de gaten en leert
je van alles wat je moet weten over de
verzorging van jullie baby. Ze betrekt hier
in het hele gezin, ook de vader/partner
wordt betrokken bij de verzorging van de
baby en eventuele oudere kinderen ook.
De kraamverzorgende zorgt voor rust en
regelmaat, en voor vertrouwen, zodat het
kraamgezin aan het eind van de kraamweek op eigen kracht verder kan.
Kraamzorgpraktijk Om de Noord wil jullie
graag een onvergetelijke en onbezorgde
kraamtijd bezorgen. Daarom stemmen
we onze zorg altijd zo veel mogelijk af op
jullie wensen.

We doen onze uiterste best om ervoor te
zorgen dat je elke dag dezelfde vertrouwde kraamverzorgende ziet. Die zorgt
niet alleen voor jou en je kindje, maar ook
voor je partner en andere gezinsleden.
In overleg neemt de kraamverzorgende
specifieke taken in het huishouden over
zodat jullie heerlijk kunnen genieten van
jullie kindje. Uit ervaring is gebleken dat
het voor gezinnen prettig is om één vaste
kraamverzorgende te hebben. Daarom streven wij er zo veel mogelijk naar dat de
zorg die jij tijdens de kraamperiode krijgt
door één en dezelfde kraamverzorgende
wordt gegeven. Mocht het onverhoopt
voorkomen dat er toch gewisseld moet
worden, dan zorgen wij er voor dat er een
goede overdracht plaatsvindt, zodat jullie
daar zo min mogelijk last van hebben.

De kraamverzorgende...
Onze kraamverzorgende zal jullie voorzien
van adviezen en tips over de verzorging en
voeding van jullie kindje. Na afloop van de
kraamtijd kunnen jullie dan vol vertrouwen de verzorging van je kindje zelf voortzetten. Tevens zal ze iedere dag bij moeder en kind de nodige controles verrichten
en indien nodig, direct overleggen met de
verloskundige. Omdat Kraamzorgpraktijk
Om de Noord opgezet is door de verloskundigen van Om de Noord, kun je er op
rekenen dat de samenwerking tussen de
verloskundigen en de kraamverzorgenden optimaal is. Wij hebben regelmatig
overleg met elkaar, en trainen samen om
de zorgverlening optimaal op elkaar af te
stemmen.

Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. Per uur wordt een kleine
eigen bijdrage van € 4,30 gerekend wat
ieder jaar wijzigt. Bij aanmelding via de
verzekering sturen wij de rekening rechtstreeks naar de betreffende zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars vragen ons
de rekening voor de eigen bijdrage naar
de klant te sturen. We adviseren je om in
ieder geval je polisvoorwaarden goed na
te kijken, zodat je vooraf weet wat wordt
vergoed en wat niet. Kraamzorgpraktijk Om de Noord heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Bij
welke zorgverzekeraar je dus ook verzekerd bent, je kunt bij ons terecht voor je
kraamzorg.

Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt wordt berekend aan de hand van het
Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg
(LIP). Dit is een door de zorgverzekeraars
en kraamzorgorganisaties landelijk ingesteld zorgindicatiemodel. Tijdens het
intakegesprek wordt jouw specifieke situatie in kaart gebracht. Op basis van deze
informatie en de richtlijnen van het LIP
wordt vervolgens het benodigde aantal
uren kraamzorg vastgesteld. Kraamzorgpraktijk Om de Noord streeft er naar om
ieder kraamgezin het benodigd aantal
uren zorg te kunnen geven. Tijdens de
kraamtijd kan dit aantal nog aangepast
worden in overleg met de verloskundige,
als de situatie daarom vraagt.

Kraamzorgpraktijk Om de Noord is in 2017
opgestart van uit verloskundigenpraktijk Om de Noord en van uit de visie dat
kraamzorg beter kan als verloskundigen
en kraamverzorgenden elkaar goed kennen en samen werken in één team. Goede
samenwerking tussen beide partijen
komt de zorg voor moeder en kind in het
kraambed ten goede. Alle verloskundigen
van verloskundigenpraktijk Om de Noord
nemen actief deel in de kraamzorgpraktijk
Om de Noord. Daarnaast hebben wij een
kraamzorgmanager aangetrokken om de
bedrijfsvorming van kraamzorgpraktijk
Om de Noord goed te laten verlopen.

Daarom Om de Noord!
Om de zorg optimaal te laten verlopen:
•

Streven wij een klein team van kraamverzorgenden die voornamelijk samen
werken met de verloskundigen van verloskundigenpraktijk Om de Noord

•

Wonen onze kraamverzorgenden bij voorkeur in of nabij het werkgebied van
verloskundigenpraktijk Om de Noord zodat zij bij bevallingen snel inzetbaar zijn

•

Trainen wij samen ieder jaar onze vaardigheden bij spoedeisende handelingen
om optimaal op elkaar ingespeeld te zijn indien nodig

•

Plannen wij zeer regelmatig een werkoverleg tussen een verloskundige
van de praktijk, de kraamzorgmanager en alle kraamverzorgenden

•

Hebben de verloskundigen van Om de Noord iedere dag contact met onze kraamverzorgenden die op dat moment in een kraamgezin aan het werk zijn

•

Zijn de verloskundigen verantwoordelijk voor het inplannen van de
kraamverzorgenden bij bevallingen en bij thuiskomst na een medische bevalling

•

Zijn de kraamverzorgenden optimaal op de hoogte van de wensen van de
verloskundigen met wie ze samen werken
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