Overzicht taken, tarieven en leveringsvoorwaarden
Taken kraamverzorgende
Uitgaande van het basispakket (49 uur verdeeld over 8 dagen) kun je de volgende werkzaamheden verwachten:
1. verzorging en controle kraamvrouw
2. verzorging en controle baby
3. voorlichting en instructies
4. observatie, signaleren, rapporteren en registreren (zorgplan)
5. waarborgen hygiëne (kraamkamer, babykamer, toilet, badkamer)
6. huishoudelijke taken basis; denk aan gastvrouw zijn.
De inhoud van de werkzaamheden kan eventueel tijdens het intakegesprek worden toegelicht.
Als er na de bevalling wordt gekozen voor flesvoeding bedraagt het totaal aantal uren 45 (verdeeld over 8 dagen)
Er kan ook gekozen worden voor een minimum pakket (24 uur verdeeld over 8 dagen). In dat geval kun je
(gedeeltelijk) de werkzaamheden van punt 1 t/m 5 verwachten.
Aangezien ieder kraamzorggezin uniek is met zijn ‘gewone’ omstandigheden, kan het natuurlijk zo zijn dat er ook
nog tijd beschikbaar is voor andere werkzaamheden: b.v. het ontvangen van bezoek, de zorg voor andere
kinderen, de gezinswas of het klaarzetten van de warme maaltijd. Tijdens de intake kan worden aangegeven wat
voor jou prioriteit heeft. De kraamverzorgende zal meestal 5 - 6 uur per dag in jullie gezin blijven. Als er nog andere
kleine kinderen zijn is het een prettig idee dat, voor de uren dat de kraamverzorgende er niet is, je partner, een
familielid of kennis in huis is. We raden je aan om alvast om je heen te kijken voor deze mantelzorg.
Tarieven voor 2021
NZA¹ kraamzorg/ partus assistentie uurtarief
NZA inschrijving
NZA intake telefonisch / op locatie
NZA bevallingsassistentie
Eigen bijdrage (per kraamzorguur)
Reiskosten
Annuleringskosten tot 28 weken zwangerschap²
Annuleringskosten na 28 weken zwangerschap2
Huur digitale babyweegschaal na kraamperiode,
minimaal 2 weken

€ 54,51
€ 13,70
€ 39,00/ € 92,44
€ 63,90
€ 4,60
Inbegrepen
€ 13,70
€ 68,20
€ 5,70 per week.

Intake
Rond de 6e maand van je zwangerschap plannen we samen met jou een intake gesprek. Dit vindt overdag bij jullie
thuis plaats. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit niet, maar omdat wij het erg belangrijk vinden om op een
persoonlijke manier de verwachtingen en wensen door te nemen, nemen wij deze kosten voor onze rekening.
Eigen bijdrage
Per uur kraamzorg betaal je een bedrag van € 4,50 aan eigen bijdrage. In veel gevallen dekt een aanvullende
verzekering (gedeeltelijk) deze kosten. Je kunt hiervoor de polisvoorwaarden raadplegen. Indien je in aanmerking
komt voor vergoeding, dien je zelf de te ontvangen rekening betreffende de eigen bijdrage in te dienen bij je
zorgverzekeraar.
Leveringsvoorwaarden
Wij hanteren de algemene voorwaarden voor kraamzorg zoals deze opgesteld zijn door Bo Geboortezorg in overleg
met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Je vindt deze gegevens op onze website. Op verzoek
kunnen wij deze ook toesturen. Daarnaast zijn er leveringsvoorwaarden opgenomen in de brochure op bladzijde 20.
¹ NZA: Nederlandse Zorgautoriteit.
² Bij annulering ten gevolge van een miskraam of ziekenhuisopname worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

