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28 maart 2018, herziene versie december 2020
Prenatale zorg – Prenataal huisbezoek

TRIO: M. de Kort, S. Pauelsen, M. Lodewijks
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.
Eén 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).
Voor de aanvraag van het huisbezoek wordt gebruik gemaakt van de indicatielijst van het LIP
(Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg). Zie bijlage.
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 en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 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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Bijlage
Een intake aan huis wordt gehouden in de volgende situaties:
1. De vrouw is zwanger van haar eerste kind
2. De voertaal in het gezin is niet Nederlands
3. De vrouw heeft last van bekkeninstabiliteit (Indien nodig: tijdig thuiszorg aanvragen)
4. Er is sprake van een belaste verloskundige anamnese
5. De vrouw maakt een gecompliceerde zwangerschap door
6. De vrouw is in verwachting van een meerling (alleen op uitdrukkelijk verzoek van cliënte).
7. De vrouw is bekend met misbruik van alcohol, drugs of medicijnen
8. De vrouw is bekend met een postpartum depressie/postpartum psychose in anamnese
9. Psychische problemen binnen het gezin
10. Specifieke bijzonderheden met betrekking tot kinderen jonger dan 4 jaar
11. De vrouw is zwanger van een baby met een zodanige afwijking, die extra zorg vraagt zodat
wellicht deskundige hulp tijdens de kraamperiode ingezet moet worden
12. Een eerder kindje is overleden
Toevoegen aan de indicatielijst:
- Rookstatus van de zwangere en partner.
- Zwangere met een verstandelijke beperking
- Tienerzwangerschap
- Zwangere is laaggeletterd
- Zwangere is niet verzekerd
- Zwangere asielzoekster
Documenten behorende bij het huisbezoek:
-

Memo coördinerend zorgverlener 1
Memo coördinerend zorgverlener 2 ( toevoegen aan dit memo: aanvraag huisbezoek
kraamzorg ja/nee en aanvraag huisbezoek JGZ ja/nee > voor 20 weken)
Zorgpaden
Overzicht kraamzorgorganisaties met zorgmailadressen
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