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Voorheen was de afspraak, als je poli-
klinisch wilde of moest bevallen, je pas 
bij een bepaald aantal cm ontsluiting 
naar de open verloskamer mocht ko-
men. Je eigen verloskundige bleef er dan 
bij en zij riep de kraamverzorgende op. 
In het geval van VIP kun je nu al eerder 
in het bevallingsproces naar de kraam-
suite komen en word je begeleid door 
een kraamverzorgende. De kraamver-
zorgende staat onder directe supervisie 
van je eigen verloskundige en belt haar 
zo nodig om te komen, net zoals bij een 
thuisbevalling. De VIP door een kraam-
verzorgende is een aanvullende service 
voorafgaand aan de bevallingsassistentie. 
Al onze kraamverzorgenden uit de regio, 
dus van Welkom Kraamzorg, PVG Bemid-
delingsburo voor Kraamzorg en Groene 
Kruis Kraamzorg zijn geschoold in Vroeg-
tijdige Inzet Partusassistentie. 

Wat houdt VIP in?
Deze vroegtijdige inzet van de kraam-
verzorgende zal voornamelijk bestaan 
uit emotionele ondersteuning tijdens 
de bevalling. Dat gebeurt vooral in de 
vorm van rustig en aandachtig aanwezig 
zijn. Maar ook bijvoorbeeld door mas-
sage, door motivatie of te helpen op een 
positieve manier de weeën op te vangen.  
Heb je behoefte om samen te zijn, dan is 
de kraamzorgverzorgende in ieder geval 
in de buurt.  Dat geeft een gerust gevoel! 

De kraamverzorgende is ook aanwezig bij  
je bevalling om de verloskundige te kun-
nen assisteren. In die situaties moet ze snel 
en kundig kunnen handelen. Onze kraam-
verzorgenden worden hierin geschoold en 
getraind en kunnen je de zorg en begelei-
ding geven die nodig is in allerlei situaties. 
Indien je gebruik wilt maken van deze VIP 
bespreek dit dan met je verloskundige.    

Wat is VIP?

     Je hebt ervoor gekozen om poliklinisch in Maasziekenhuis                         

      Pantein te bevallen. Het is mogelijk om al eerder voor de    

      bevalling in de kraamsuite van het ziekenhuis te verblijven.  

    Je wordt daarbij begeleid door een kraamverzorgende  

onder supervisie van de eerstelijns verloskundige.

en mogelijkheid tot overnachten na poliklinische bevalling 
in het Maasziekenhuis Pantein
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Zij zal dan contact opnemen met het zie-
kenhuis en de kraamzorgaanbieder en zal 
je het verdere verloop uitleggen. 
Afhankelijk van de situatie gaat je verlos-
kundige met je mee naar het ziekenhuis of 
ontmoet je de kraamverzorgende in het 
ziekenhuis. Als je zonder verloskundige 
naar het ziekenhuis komt kun je je mel-
den op Afdeling Moeder, vierde etage. De 
medewerkers van deze afdeling zullen je 
naar de juiste kraamsuite begeleiden. De 
kraamverzorgende zal of al aanwezig zijn 
of anders spoedig volgen.
 
Kosten en vergoeding
De uren voor VIP worden, afhankelijk van 
je zorgverzekeraar, geheel, deels of niet  
vergoed. Soms hoef je niets te betalen, 
soms alleen de wettelijke eigen bijdrage 
per uur, net zoals de normale kraamzorg-
uren. Informeer daarom altijd bij je zorg-
verzekeraar in hoeverre de bevallingsuren 
vergoed worden. 
De VIP-uren zijn zogenaamde bevallings-
uren die los staan van de kraamzorguren 
en gaan dus niet af van de gewone zorgu-
ren. Het gebruik van een kraamsuite in 
het Maasziekenhuis Pantein is kosteloos. 
Voorwaarde is wel dat er een kamer be-
schikbaar is. Dit is dus afhankelijk van de 
drukte in het ziekenhuis. De verloskun-
dige zal met het ziekenhuis bellen of een 
VIP in het ziekenhuis mogelijk is. Zo niet 
dan kan de kraamzorg natuurlijk wel thuis 
VIP verlenen. 

Voorzieningen in het ziekenhuis
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis mo-
gen jij en je partner gebruik maken van 

alle voorzieningen van de kraamsuite. 
Denk aan verlosbed, douche/wc-ruimte, 
koelkast, senseo-apparaat en waterkoker. 
Ook is het mogelijk (indien vrij) gebruik 
te maken van het bad op de afdeling of 
eventuele andere hulpmiddelen tijdens 
de bevalling. Voor koffi e en thee zorgt het 
ziekenhuis.

Mogelijkheid tot overnachten na poli-
klinische bevalling
In principe ga je twee uur na de polikli-
nische bevalling naar huis. Als je na 20.00 
uur bevalt, is er de mogelijkheid te over-
nachten in de kraamsuite. Voorwaarde 
is wel dat er een kamer beschikbaar is. 
Je verloskundige zal naar deze moge-
lijkheid vragen. Je partner of een ander 
familielid dient dan tevens te blijven, 
zodat je niet alleen bent met je pasgebo-
ren kindje. Er is een slaapbank aanwezig. 
Het is eenzelfde situatie als thuis waar de 
kraamverzorgende en je eigen verloskun-
dige de verantwoordelijkheid over jou en 
je kindje hebben. Jij en je kindje worden 
overdag dus gewoon door de kraamver-
zorgende verzorgd en je krijgt in principe 
geen hulp vanuit het  ziekenhuis. Mochten 
er later die avond of ’s nachts problemen 
optreden, dan bel je met je eigen verloskun-
dige. De kraamverzorgende maakt hier-
over goede afspraken voordat zij vertrekt. 
’s Morgens rond 8.00 uur hervat de kraam-
verzorgende de zorg weer en begeleidt je 
naar huis. Tegen betaling kun je gebruik 
maken van een ontbijt in het ziekenhuis. 
Dit ontbijt wordt verzorgd door de room-
servicemedewerker van de kraamafde-
ling. Er kan per pin worden betaald.
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Voordelen VIP
• De vroegtijdige assistentie brengt rust, 

doordat de kraamverzorgende je al eer-
der kan ondersteunen. 

• Een veilige ontspannende omgeving 
bevordert het normale verloop van de 
bevalling.

VIP biedt uitkomst
• Wanneer je je angstig of onzeker voelt 

over de bevalling.
• Wanneer je een negatieve ervaring met 

een eerdere bevalling hebt gehad.
• Wanneer jij en je partner graag extra 

ondersteuning wensen.
• Wanneer de bevalling wat minder vlot 

verloopt.

• Wanneer je onzekerheid ervaart over 
de bevalling.

• Wanneer je moeite hebt met het opvan-
gen van de weeën.

• Wanneer je dit om wat voor reden dan 
ook een prettig idee vindt.

De kraamverzorgenden uit onze regio 
kunnen in dat geval
• Vertrouwen geven, ondersteunen en 

signaleren.
• Helpen de weeën op te vangen door bij-

voorbeeld rugmassage.
• Moed inspreken, coachen, geruststellen.
• Meezuchten/puffen.
• Houdingsveranderingen aanbieden.
• Helpen omgaan met angst en pijn.

De volgende organisaties maken deel uit van VSV Boxmeer e.o.:

• Vakgroep gynaecologie Maasziekenhuis Pantein

• Vakgroep kindergeneeskunde Maasziekenhuis Pantein

• Verloskundigen Maasziekenhuis Pantein

• Coöperatieve Verloskundigen kring Boxmeer (waaronder verloskundigenpraktijken 

         Boxmeer, Mill/Cuijk, Bergen/Gennep en Venray)

• Verloskundige praktijk Horst & Maasdorpen

• Welkom Kraamzorg

• Groene Kruis Kraamzorg

• PVG, bemiddelingsburo voor Kraamzorg

Neem contact op 
met je eigen 

verloskundige

Meer informatie


