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Hierbij ben je van harte uitgenodigd 

om deel te nemen aan Kraamzorg 

op Maat. Door deelname help je mee 

de kraamzorg verder te verbeteren. 

Graag vertellen we je er meer over. 

IN HET KORT…
Kraamzorg op Maat onderzoekt de 
effecten van een andere verdeling van 
de zorguren op de gezondheid van jou 
en je kindje. Met Kraamzorg op Maat 
is het aantal uren kraamzorg meer 
afgestemd op jouw situatie.

HOE DOEN WE HET NU?
Volgens het Landelijk Indicatie Protocol 
(LIP) heeft iedereen in principe recht 
op 49 uur kraamzorg. In de praktijk 
is dit vaak minder. Elke dag in het 
zieken huis wordt gekort op het aantal 
uren kraamzorg. Het effect is dat juist 
moeders en baby’s die risico lopen, 
minder zorg krijgen. Zij ervaren hierdoor 
vaker problemen en voelen zich minder 

zelfverzekerd. Dat kan en moet anders. 
In opdracht van het Ministerie VWS  
is Naviva een van de organisaties  
die daarom meedoet aan Kraamzorg  
op Maat.

WAT HOUDT KRAAMZORG OP  
MAAT IN?
Bij Kraamzorg op Maat krijgt iedereen 
het aantal uren zorg passend bij haar 
situatie. De gezondheid en het welzijn 
van jou en je kindje bepalen in welk 
zorgpakket je wordt ingedeeld. Aan 
elk zorgpakket is een aantal uren zorg 
gekoppeld. Net als nu wordt vooraf een 
inschatting gemaakt. 
In de kraamweek kan van zorgpakket 
gewisseld worden. Bijvoorbeeld na 
een zware bevalling of lichamelijke 
klachten. Je krijgt altijd minstens 
38 uur kraamzorg, verdeeld 
over 7 dagen. Als je langer in het 
ziekenhuis moet blijven, word je 
niet gekort op het aantal dagen en 
uren kraamzorg.

Help mee 
de kraamzorg 
te verbeteren !



HOE DOE JE MEE?
Als je besluit mee te doen, geef je  
daar -voor schriftelijk toestemming:

  Komt onze intake-consulent op 
huisbezoek bij jou? Dan neemt zij een 
formulier om te ondertekenen mee.
  Heb je een telefonische intake?  
Dan geef je mondeling toestemming.  
Wij sturen het formulier per post toe.  
Je geeft het ondertekende formulier  
aan de kraamverzorgende als je 
kraamweek begint
  Je kunt je toestemming op ieder  
ogen blik weer intrekken: zelfs in  
de kraamweek kun je overschakelen  
naar reguliere kraamzorg

WAT MERK JE VERDER VAN 
KRAAMZORG OP MAAT?
In de basis verandert er niets aan 
de taken van kraamverzorgende. 
De zorg die ze verricht is meer 
gericht op jouw zorgvraag en 
afgestemd op het zorgpakket 
dat je krijgt. Naast het normale 
kraamdossier gebruikt de kraam-
verzorgende een extra dossier. 
Daarin noteert ze specifiek 
gegevens voor verder onderzoek. 
De extra’s van Naviva, zoals 
babymassage en Dunstan 
Babytaal, krijg je natuurlijk gewoon 
aangeboden.

WAAROM ZOU JE MEEDOEN?
Je beslist zelf of je meedoet aan 
Kraamzorg op Maat. Hierbij een 
aantal goede redenen:

  Je krijgt het aantal uren  
zorg dat echt bij je past

  Een langer verblijf in het 
ziekenhuis gaat niet ten koste 
van dagen en uren kraamzorg

  Uren zorg die jullie niet 
nodig hebben komen 

ten goede aan de 
gezondheid van een 
andere moeder en 
haar kindje

  Je helpt de 
toekomst van de 
kraamzorg vorm 
te geven

Doe 
jij ook 
mee?



MEER WETEN?
Wil je meer weten over Kraamzorg op Maat? Neem dan 
een kijkje op www.naviva.nl/kom. Vragen of opmerkingen? 
Bel op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur naar onze klantenservice  
via 088 – 7777 666 of mail met klantenservice@naviva.nl. 

Wij hopen van harte dat je besluit om mee te doen aan Kraamzorg op 
Maat. Uiteraard hebben wij alle begrip als je niet mee wilt doen. Wat je 
keus ook is: graag bieden wij jou, je kindje en jullie gezin de beste start.
 

DEELNEMERS AAN KRAAMZORG OP MAAT:


