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Prenatale zorg – Prenataal huisbezoek

TRIO: M. de Kort, M. Kluiters en P. van Runnard Heimel
Zorgstandaard
In de zorgstandaard staat omschreven dat er twee prenatale huisbezoeken plaatsvinden:
- Voor 32 weken een huisbezoek door de kraamzorg
o Doel: intake kraamzorg volgens het huidige Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
- Voor 34 weken een prenataal huisbezoek
o Doel: Voorbereiden van de zwangere op de bevalling in eigen vertrouwde omgeving;
de verloskundig zorgverlener kan een goed beeld krijgen van de zwangere en haar
thuissituatie; in overleg met de zwangere bepalen op welke locatie zij wil bevallen.
- De coördinerend zorgverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van het prenatale
huisbezoek.
- Het is mogelijk dat de kraamzorgintake en het huisbezoek gecombineerd worden uitgevoerd.
Achtergrond
De afgelopen jaren is door de IGVV (VSV Veldhoven) e.e.a. ontwikkeld met betrekking tot het
huisbezoek van de kraamzorg. Daar is destijds gekozen om 1 huisbezoek in de zwangerschap uit te
voeren. De projectgroep ondersteunt deze keuze en er is besloten één gecombineerd, prenataal
huisbezoek te brengen.
Één prenataal huisbezoek
Proces
1. Eén prenataal huisbezoek uitgevoerd door de kraamzorgorganisatie.
2. Termijn van uitvoering 32-34 weken zwangerschap
3. Doelen:
a. observeren van de gezinssituatie en signaleren of er sprake is van (psycho) sociale
problematiek
b. waar nodig aanvullende prenatale voorlichting geven
c. beoordelen of in de thuissituatie van de zwangere een veilige bevalling en
kraamperiode mogelijk is
d. beoordelen onder welke aan te passen condities de thuissituatie eventueel wel
voldoende veilig is
e. uitvoeren intake kraamzorg volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
Logistiek
1. Coördinerend zorgverlener vraagt zo nodig huisbezoek aan voor 20 weken bij
kraamzorgorganisatie, bij voorkeur na SEO/GUO. Verstuurt tevens een verwijzing via
Zorgmail. (In de vrije tekst kunnen bijzonderheden en opmerkingen worden geschreven).
2. Kraamzorgorganisatie voert huisbezoek uit tussen 32 en 34 weken.
3. Kraamzorgorganisatie koppelt zo nodig huisbezoek terug voor de 34e week via zorgmail.
NB De CoZo vraagt een huisbezoek aan bij de kraamzorg indien er bijzonderheden bekend zijn en
risicofactoren aanwezig zijn. Cliënten die worden doorverwezen naar de POP poli worden altijd
gemeld bij de kraamzorg. Dezelfde afspraken gelden voor de kraamzorg m.b.t. de terugkoppeling na
uitvoeren huisbezoek aan de CoZo.

Note:
De CoZo kan zelf een huisbezoek brengen en stuurt dan een zorgmail bericht naar de
kraamzorgorganisatie of neemt telefonisch contact op om het toe te lichten. Na afloop van het
huisbezoek neemt de CoZo contact op met de kraamzorgorganisatie om de afspraken m.b.t. de zorg
op elkaar af te stemmen. De CoZo kan ook beslissen om samen met de kraamzorg op huisbezoek te
gaan of om de JGZ in te schakelen voor een prenataal huisbezoek.
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