Protocol Kraamzorg bij
zwangerschapsafbreking of overleden Kind
Het Landelijk indicatie protocol¹ stelt het volgende:
Doodgeboren of overleden kind
Het kind is vlak voor, tijdens of kort na de bevalling overleden. Het protocol voorziet erin dat de kraamvrouw
een beroep kan doen op kraamzorg wanneer het kind in de baarmoeder is overleden, dan wel tijdens de
bevalling of kort daarna overlijdt, na een zwangerschapsduur van 24 weken tot een voldragen zwangerschap.
Kraamzorg zal zich vooral richten op verzorging en controle van de kraamvrouw; ondersteunen in het verlies
van het kind; voorlichting en instructie; overnemen van een aantal huishoudelijke taken/hygiëne taken; verzorging en opvang huisgenoten. In principe wordt het Basispakket kraamzorg geleverd, waarbij de uren verzorging van het kind (7 uur) en uren voorlichting en instructie ten aanzien van het kind (6 uur, zie hoofdstuk 2) in
mindering zijn gebracht.
In bijzondere situaties kan op verzoek van de kraamvrouw en ter beoordeling van de verloskundige, in overleg
met de kraamzorgaanbieder ook kraamzorg geboden worden bij een onderbroken zwangerschap vanaf
18 weken. De omvang van de kraamzorg zal in de regel beperkt zijn tot een inzet van 2 uur per dag, gedurende
4 dagen. Het uitgangspunt hierbij is dat de benodigde kraamzorg past binnen de taken en bevoegdheden van
de kraamverzorgende.

VGZ Beleid
Coöperatie VGZ hanteert bovenvermelde afspraken in het LIP. Indien de verantwoordelijke verloskundige
zorgverlener het nodig acht dat bij beëindiging van de zwangerschap vóór 18 weken zwangerschap (maar in
ieder geval na 15 weken) kraamzorg noodzakelijk is in verband met ernstige medische complicaties of sterk
verminderde psychosociale draagkracht, dan kan in uitzonderlijke gevallen, na goedkeuring door de medisch
adviseur van Coöperatie VGZ, kraamzorg worden vergoed tot een inzet van 2 uur per dag, gedurende 4 dagen.
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Voor het declareren van kraamzorg bij een overleden kind gebruikt de kraamzorgorganisatie prestatiecode
014037. De kraamzorgorganisatie declareert hetzelfde tarief als voor reguliere kraamzorg (dus ook inclusief
de wettelijke eigen bijdrage). Coöperatie VGZ zal de wettelijke eigen bijdrage ten laste van de aanvullende
verzekering van de verzekering brengen óf indien de verzekerde geen (juiste) aanvullende verzekering heeft
afgesloten de kosten op zich nemen als coulance.

¹ LANDELIJK INDICATIEPROTOCOL KRAAMZORG, Instrument voor toekenning van kraamzorg: Maart 2008

