
Kraamzorg zorgt voor een kansrijke, veilige start! 



Programma workshop

 Rol en bereik kraamzorg

 Uitkomsten recent onderzoek in de kraamzorg

 Praktijk casus

 Verbinden en samenwerken



Vragen

 Hoeveel % van de gezinnen worden bereikt door 

kraamzorg?

 Hoeveel tijd is een kraamverzorgende gemiddeld 

in een kraamgezin?

 Hoeveel tijd is dit in verhouding tot andere 

betrokken disciplines?





Effectiviteit Kraamzorg –

GEBOORTEZORG

KRAAMZORG WERKT. AMSTERDAMSE ERVARING               
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Resultaten ERKEN I

 Gezinnen met 1 KO : 27,8%

 Gezinnen met 2 KO’s : 15,1% 56,3%

 Gezinnen met > 2 KO’s : 13,4%

 KO alleen baby : 20,9%

 KO alleen moeder : 14,7%

 KO alleen algemeen :   1,5% 56,3%

 KO moeder EN baby : 17,7%

 andere combinaties :  1,5%

GEZINNEN zonder KO : maar 43,7%

Maar nu wetenschap: artikel Plos One 2018 = harde evidence 
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Samengevat resultaat LIP studie fase 1

 Meer inzicht in huidige LIP - 'winnaars, verliezers': gezond krijgt meer dan ziek 

(door aftrek uren bij ziekenhuisopname)

 Minimum zorg (24 uur) krijgt 50% minder uren zorg dan Basis zorg (49 uur)

 Er is inzicht in complicaties in kraamweek. Meer dan 50% heeft 1 of meer 

complicaties in kraamweek

 Er is inzicht in de gezondheid van moeder en kind, zelfredzaamheid en de mening 

van de kraamvrouw daarover (kerndata, PROMs en PREMs, MATRIQs)

 Kennis over invloed van eigen bijdrage op de afname van kraamzorg: armoede en 

opleiding bepalen of er 24 uurs zorg gekozen wordt

 Kennis over cliëntgroepen/kwetsbare gezinnen

 Meer inzicht in de tevredenheid over inhoud van kraamzorg



Casus

 Esmee is 18 jaar, bevallen van haar eerste kind Sem. 

 Is licht verstandelijk beperkt, heeft borderline en bekend 

met huiselijk geweld en negatieve seksuele ervaringen.

 Esmee woont bij haar ouders en vader van de baby is niet 

betrokken. 

 Geen hulpverlening in beeld.



Wat wordt waargenomen

 heeft nauwelijks contact met Sem 

 zet eigen belangen voorop 

 reageert nauwelijks op signalen van Sem

 de vader van de baby neemt geregeld contact op en uit 

dreigende taal 

 de ouders van Esmee maken zich zorgen. 



Wat zijn de taken van Kraamzorg

 vroegtijdig geïntegreerd huisbezoek

 medische zorg moeder en kind: bijdrage aan gezondheid en herstel

 (aanvullende) risicosignalering: 1 op 400 

 preventie

 hygiëne en infectiepreventie

 ondersteuning van het gezin

 emotionele ondersteuning/empowerment

 rapportage, dossiervorming, meedenken/adviseren/nazorgplan

 overdracht



Wat doen wij met deze signalen

 bespreken met Esmee en ouders

 samen bedenken wat er nodig is

 ondersteuningsvraag en zorgdoelen formuleren

 afstemmen met ketenpartners (VK)

 warme overdracht  (wat gaat goed, heeft aandacht nodig)

 nazorgplan opstellen

 rapportage, dossiervorming



Zorg op maat

 Gevalideerde screening is beschikbaar en zit in reguliere 
kraamzorg (kwetsbaarheid, zelfredzaamheid veiligheid, 
inkomen, opleiding, risicogedrag)

 Toetsen uitkomsten met gevalideerde vragenlijsten die 
relevant zijn voor sociaal domein

 Opsporen babymishandeling (Shaken Baby)

 Invloed op gezondheidsgedrag cliënt meten

 Basis voor kraamzorg op Maat: experiment

 5 onderzoeken ZonMw en Zinnige Kraamzorg



Lokale coalities

verbinding geboortezorg & sociaal domein

Hoe zou jij kraamzorg kunnen betrekken?



Tot slot

 Kansrijke start begin bij Kraamzorg!

 Het bereik is 98%, aantoonbaar nut bij kwetsbaarheid

 Ondersteunt het gezin bij aanvaarden van hulp

 Kraamzorg is de meeste uren in het gezin. Maak er gebruik 

van!

 Samen met elkaar en de cliënt staan we sterker


