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Zorg na bevalling – warme overdracht

DUO: M. de Kort en S. Pauelsen
Zorgstandaard
In de zorgstandaard staat het volgende beschreven: ‘De kraamzorg gaat bij een
thuisbevalling ongeveer twee uur na de geboorte van de placenta van partusassistentie over
in kraamzorg. Bij een bevalling in het ziekenhuis gaat de kraamzorg in na thuiskomst van de
kraamvrouw en pasgeborene.’
Achtergrond
Binnen VSV Eindhoven is in 2017 een pilot ‘warme overdracht’ gedaan, welke positief is
ontvangen. Binnen VSV Anna wordt dit al langer gedaan. In januari 2019 is het MMC ook
gestart met de warme overdracht. Warme overdracht houdt in dat een kraamverzorgende
een kraamvrouw en kind komt ophalen in het ziekenhuis.
Werkwijze
De kraamvrouw kan kiezen voor een warme overdracht. De verpleegkundige van het
ziekenhuis geeft de ouders informatie over deze mogelijkheid. Bij complexe situaties en
bijzonderheden zal de verpleegkundige een warme overdracht adviseren aan de ouders.
Op het moment dat duidelijk is dat de kraamvrouw en het kind met ontslag gaan, wordt de
betreffende kraamzorgorganisatie ingelicht. De warme overdracht is mogelijk tussen 08.00
uur en 18.00 uur.
1. Op de afgesproken tijd komt een kraamverzorgende de kraamvrouw en het kind
ophalen op de verloskamers.
2. De kraamverzorgende krijgt in de verloskamer (aan bed) een mondelinge overdracht
van de verpleegkundige. Verder krijgt zij ook een schriftelijke overdracht mee:
Schriftelijke overdracht bestaat uit: bevallingsverslag, verpleegkundig verslag van
opname en borstvoedingsoverdracht.
3. De kraamverzorgende kan de laatste zorgverlening in het ziekenhuis doen, uiteraard
in overleg met kraamvrouw en verpleegkundige. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de
borstvoeding of de baby in bad doen.
4. De kraamverzorgende vertrekt samen met het gezin naar huis en rijden achter elkaar
aan.
Financiën
Voor de kraamvrouw zitten hier geen extra kosten aan. De tijd die wordt gebruikt voor de
overdracht (max 1 uur) gaat af van de LIP uren. De kosten van de extra reistijd en kilometers
door de kraamverzorgenden worden gezamenlijk betaald door de kraamzorgorganisatie en
het ziekenhuis; 50%-50%. Een indicatie van de kosten: € 20,00 per overdracht.
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