Informatie over kraamzorg die niet is aangesloten bij KSVA
- bijvoorbeeld ZZP’er kraamverzorgenden of bureaus buiten de regio Amsterdam-Amstelland
Kraamzorg is een onmisbaar deel van de geboortezorg, de kraamverzorgende komt na de
bevalling aan huis en assisteert de verloskundige tijdens de bevalling.
In de regio Amsterdam-Amstelland hebben kraambureaus zich verenigd bij het Kraamzorg
Samenwerkingsverband Amsterdam (KSVA)*, daarin wordt samengewerkt aan de kwaliteit
van kraamzorg in de regio. Zelfstandige kraamverzorgende (ZZP’ers), kleine bureaus of
bureaus van buiten de regio, zijn meestal niet bij het KSVA aangesloten.
Is jouw kraamzorg niet aangesloten bij het KSVA? Dan is deze informatie belangrijk.
Partusassistentie
Zowel bij een thuisbevalling als een poliklinische bevalling (in het ziekenhuis) is er
assistentie nodig van een kraamverzorgende, dit heet partusassistentie. Tegenwoordig is het
niet meer zo dat als je in het ziekenhuis bevalt je geen kraamzorg tijdens de bevalling nodig
hebt, het komt vaak voor dat de kraamverzorgende die jij hebt gekozen naar het ziekenhuis
komt voor de partusassistentie. Dit is helaas iets waar niet alle kraambureaus en ZZP’ers
buiten het KSVA van op de hoogte zijn.
Daarnaast komt het ook wel eens voor dat je toch thuis bevalt als je hier bij nader inzien
tijdens de bevalling toch voor kiest of als de bevalling heel snel gaat, ook dan moet jouw
kraamzorg dus partusassistentie komen bieden. Ook als je in het ziekenhuis wil bevallen zijn
er dus dingen die je moet regelen met je kraamverzorgende voor tijdens de bevalling.
Het is belangrijk de volgende zaken altijd te checken als je kraamzorg niet is aangesloten bij
het KSVA:
1) Is de kraamverzorgende de gehele aterme periode beschikbaar?
Dit is vanaf 3 weken vóór t/m 3 weken na je uitgerekende datum.
Zo nee, of indien er overlap is met een andere cliënt: is er een contract met een backup/achterwacht kraamverzorgende? Vraag dan de contactgegevens van deze backup en geef die door aan je verloskundige.
2) Heeft de kraamverzorgende een contract voor vervanging in geval van ziekte of
onbereikbaarheid? Vraag dan de contactgegevens van deze back-up en geef die
door aan je verloskundige.
3) Kan de kraamverzorgende dag en nacht binnen 60 minuten bij jou binnen zijn
(inclusief file, parkeren etc), zowel thuis als in het ziekenhuis?
Als een van de vragen hierboven met ‘nee’ wordt beantwoord adviseren we je om af te zien
van deze kraamverzorgende en je alsnog in te schrijven bij een van de KSVA aangesloten
bureaus. De kraamverzorgende is dan volgens de leveringsvoorwaarden van
branchorganisatie BO Geboortezorg in gebreke, je mag de overeenkomst ontbinden en de
kraamverzorgende mag hier geen extra kosten voor in rekening brengen.

*De leden van het KSVA: ACK/Zorgmaat/de Baker, Babywish, Kraamzorg Blije Nest, Care4U,
Coöperatie kraamzorggroep, Het Geboortecollectief, Handle with Care, Joy, De Kleine Amsterdammer
(PartusAmsterdam), De Kraamspecialist (PartusAmsterdam), Kraamvogel/Geboortecentrum/ZiN
(PartusAmsterdam), Kraamzorg Anne, Kraamzorg Professionals, Mammae Mia (PartusAmsterdam),
Pro Care (PartusAmsterdam)

