Soms loopt het anders. Jullie kindje heeft de eerste tijd na de geboorte doorgebracht in het ziekenhuis. Van een normale kraam-

Voor vragen kunt u altijd
even contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon of
e-mail.
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tijd met een kraamverzorgende in
je eigen omgeving is nog geen
sprake geweest.
Gelukkig komt voor jullie ook het
moment om samen naar huis te
gaan.

Kraamzorg
Betuwe & Gelderse Vallei b.v.

Nedereindsestraat 30B
4041 XG Kesteren
Tel: 0488-482151
info@bgvallei.nl

Onze kraamverzorgende helpt je
in die eerste dagen graag bij de
verzorging van jullie kindje in je

eigen omgeving.

Telefoon: 0488-482151

.

WAT IS COUVEUSE NAZORG?
Een andere start....
Wanneer er een baby geboren wordt is dat
meestal een blijde gebeurtenis. Maar als dit
(veel) te vroeg gebeurd of jullie baby een moeizame start heeft, verlopen de eerste dagen of
weken echter heel anders dan jullie verwacht
hadden.
Gelukkig staan jullie daar als ouders dan niet
alleen voor. In het ziekenhuis wordt jullie baby
verzorgd door gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Jullie kunnen daar terecht met vragen.
Als het fijne nieuws komt dat jullie baby eindelijk mee naar huis mag, komen er misschien
weer veel vragen naar boven. Wij zijn er om
jullie die eerste dagen te begeleiden in je eigen
omgeving, terwijl jullie baby eindelijk in zijn/
haar eigen bedje ligt.
Zorg thuis
Na thuiskomst kun je een beroep doen op couveusenazorg van Kraamzorg Betuwe & Gelderse
Vallei. Deze zorg wordt gegeven door een gediplomeerde kraamverzorgende en richt zich op
de ondersteuning van jullie als ouders.

Wat doet de kraamverzorgende?
De kraamverzorgende maakt jullie vertrouwd
met de dagelijkse verzorging van jullie baby in
de thuissituatie.
Zij begeleidt jullie tijdens de verzorging van
jullie baby en kan jullie praktische tips en adviezen geven. Zij neemt de tijd voor jullie vragen
en helpt jullie de eerste dagen op weg.

Het consultatiebureau
Als de kraamverzorgende de zorg afsluit wordt
de begeleiding van jullie baby aan de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau overgedragen. Daar kunnen jullie ook met vragen
terecht. In sommige situaties ontvangen jullie
de zorg van het consultatiebureau via het ziekenhuis en zal jullie baby daar de komende jaren onder behandeling blijven.

Hoe lang blijft de kraamverzorgende?
Couveusenazorg wordt op de dag van thuiskomst van jullie baby gestart of na de eerste
nacht thuis.
De kraamverzorgende bespreekt samen met
jullie hoe de gewenste uren over de dagen verdeeld worden.
Een richtlijn hierin is ongeveer 3 a 4 dagen van
3 uur. Veelal wordt de vergoeding van de zorgverzekeraar als uitgangspunt genomen. Daarbij
speelt de wens van jullie als ouders ook een
belangrijke rol. Uiteraard is het belangrijk wat
de zorgvraag precies is in jullie situatie.

Couveusenazorg aanvragen
Om voor vergoeding van couveusenazorg in
aanmerking te komen moet je voldoen aan de
voorwaarden van de zorgverzekeraar. Deze
voorwaarden en de vergoeding van de kosten
van couveusenazorg zijn per verzekering verschillend. Voor informatie kan je contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar.
Mocht je niet verzekerd zijn voor couveuse nazorg dan is het natuurlijk altijd mogelijk om toch
zorg van ons te ontvangen. De kosten bedragen
€ 55,89 (2022) per uur.

.

