Speciale zorg voor elke aanstaande moeder,
óók als de zwangerschap anders verloopt dan verwacht
Onze kraamspecialisten leveren
gespecialiseerde zorg

Als meer nodig is
dan basis kraamzorg
Komt u in uw praktijk ook situaties tegen waar
specialistische zorg nodig is voor moeder of kind?
Verloopt de zwangerschap niet vlekkeloos, of is er
iets anders aan de hand?
De kraamspecialisten van geboortezorg EigenWijs
hebben de kennis en vaardigheden om méér te
leveren dan basiszorg alleen.

Kraamzorg op geheel Eigen Wijze!
Geboortezorg EigenWijs is onderscheidend door te werken met zorgvuldig
geselecteerde kraamspecialisten. Naast de standaard functie-eisen voor
kraamverzorgenden, beschikken zij over kennis en vaardigheden om extra
ondersteuning te bieden. Mogelijke ondersteuningsvragen:

Emotionele / psychische
ondersteuning

Sociale
ondersteuning

Medische
ondersteuning

Als vrouwen niet kunnen genieten van
de zwangerschap en het krijgen van
een baby. Vrouwen met angst, vrouwen
die nu of in het verleden psychiatrische
behandeling nodig hadden, vrouwen
die eerder een postpartum depressie
of een psychose ervaren hebben.

Als er sprake is van sociaaleconomische en/of psychosociale
problemen. Een alleenstaande
moeder zonder sociale contacten,
een tienerzwangerschap, financiële
problemen of combinaties van
problemen.

Daar waar de zwangerschap
anders verloopt vanwege medische complicaties. Vrouwen die
een sectio moeten ondergaan,
diabetes of epilepsie hebben of
zwanger zijn na een vruchtbaarheidsbehandeling.

Wat kunnen wij betekenen?
Voordat de kraamzorg start
Wij maken in overleg met kraamvrouw een zorgplan op maat.
Tijdens de kraamtijd werken we samen met ketenpartners
om de moeder en baby een optimale start te geven.

Na afloop van de kraamtijd
Afhankelijk van de situatie brengen wij een extra bezoek aan
huis of nemen we telefonisch contact op. We horen hoe het
met de moeder, de baby en het gezin gaat. Wij beantwoorden
eventuele vragen of verwijzen de moeder door naar een
geschikte ketenpartner. Daar waar nodig of wenselijk leveren
wij in samenwerking met deze partners extra ondersteuning.
Mogelijkheden zijn: verzorging, verpleging, begeleiding en
coaching.

Verzekeraar / kosten
De basisverzekering vergoedt de
kosten voor kraamzorg. Er is sprake
van een eigen bijdrage. Bij een
aanvullende verzekering wordt de
eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk
vergoed. In de polisvoorwaarden
staat voor welke vergoeding de cliënt
in aanmerking komt.

De kraamspecialist
Onze kraamspecialisten zijn deskundig, ervaren en
betrokken. Zij zijn hoog opgeleid en hebben minimaal
niveau 4 werk- en denkniveau. Wij vinden het belangrijk dat
elk gezin een kraamspecialist krijgt die bij het gezin en de
situatie past. Onze kraamspecialisten hebben extra training
gehad in:
observeren, signaleren en rapporteren
communicatieve vaardigheden
het verlenen van zorg op het gebied van psychische,
sociale en medische indicaties
• zorg verlenen in acute situaties
• vroegsignalering
• ketensamenwerking
•
•
•
Wij werken volgens de NEN-EN 15224
(ISO voor Zorg & Welzijn) / ISO 9001:2008
en voldoen aan de regels van Stichting
Zorg voor Borstvoeding WHO/UNICEF.

Wilt u een
kraamvrouw aanmelden
of onze mogelijkheden
bespreken?

Geboortezorg EigenWijs
Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort

Telefoon 033 760 00 19
info@gzew.nl
www.geboortezorgeigenwijs.nl

